SFO PLAN

Kroken skole 2018

De som jobber på SFO
Kari Gro Tufte
Lisbeth Lunden
Lene Sandåker
Carina Eskilt
Veronica Holte Fosteråsen - lærling
Vikarer er Karin Aakre og Inger Helen Måbuholt
SFO – leder: Rektor Cathrine Findal
Åpningstider på SFO:
06.30 – 09.00 og 14.35 - 16.30 (onsdag 12.30 – 16.30)
Vi har «vente –SFO» for 1. og 2. klasse fra 13.20 – 14.35
Fridager i høst
Høstferien uke 41 (SFO åpen for de som har søkt plass på ferie-SFO) De andre har fri.
Planleggingsdager 15. og 16.november. Elevene fri.
Siste dag på skolen/SFO før jul er fredag 21. desember.

Aktivitetsplan høsten 2018
Ukesoversikt
Tid/dag
06.30 – 09.00

Vente SFO
1.og 2.klasse
Mat 14.4515.10
15.45 – 16.30

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Rolig leik, spill, tegning, lesing og medbrakt frokost. Alle dager.
Aktiviteter i gymsalen etter 8.00
Skole til 13.20

Skole til 13.20

Skole til 12.35

Skole til 13.20

Skole til 12.50

13.20 – 14.35

13.20 – 14.35

IKKE venteSFO

13.20 – 14.35

12.50 – 14.35

13.20
Rolleleik
Gymsal
Spill
Frileik

13.20
Ute
Sparkesykkel
Leik

12.30
Forming
Baking/mat
Tema

14.35
Bingo eller
spille spill
Datadag

Ueleik/natur/
rolleleik
Frilek
Tema

Aktivitet på SFO:
Drangedal kommunes rammeplan for SFO ligger til grunn for arbeidet vårt. På Kroken skole legger vi
opp til at SFO er et aktivt fritidstilbud for elevene våre. De skal oppleve å få leke og har det gøy sammen
med andre barn, men også få prøve ulike aktiviteter som fremmer læring og sosial kompetanse. Vi
legger opp til aktiviteter knyttet til årstid og tema på SFO. Vi har nå satt opp noen flere faste aktiviteter
som elevene deltar i. I mange tilfeller får de to valg. Når elevene er ute på skolens område vil de i
hovedsak være på nedsiden av skolen ved sandkassa, klatrestativet, bingen, skogen. Men skolen har
noen sparkesykler til utlån og da er vi på asfaltbanen.
På onsdag ettermiddag vil elevene ha ulike aktiviteter basert på tema, mat og helse og forming. Tema i
år vil være: Bygda vår, Jul, Besteforeldre og Eventyr
Det er vanligvis ikke lov til å ha med leker på SFO, men siste tirsdag i måneden er det «HA MED DAG
på SFO» Da kan elevene ha med en leke på eget ansvar. Våpen/krigsleketøy er ikke lov. Vi vil heller
ikke at elevene tar med Ipad/mobil. Vi starter siste tirsdag i september.

Trivsel og miljø på SFO
Vi ønsker at SFO skal være trygg og trivelig plass for liten og stor, og at vennskap knyttes og utvikles. Vi
må derfor ha noen regler. Skolens ordensregler ligger i bunnen og vil jobber med skolen sosiale mål
også på SFO.
Her er regler vi har fokus på i oppstarten:







Vi har en god tone blant voksne og barn – vi snakker fint til hverandre
Vi inviterer hverandre med i leiken
Vi hører godt etter på beskjeder: 1,2,3 – her kommer en beskjed!
Vi er på avtalt sted (ikke gå noe sted på egen hånd)
Vi venter på tur og stå fint i kø

Mat på SFO:
Hvis elevene vil spise frokost på sfo, er de velkommen til det. Da må de ha med seg den maten de skal
spise.
Ettermiddagsmåltidet på SFO består vanligvis av brødmat, men tirsdag er gryndag og på onsdager er
det varmmat. Elevene får ofte tilbud om opp skjært frukt og grønnsaker. Vi spiser vanligvis mellom
14.45 – 15.10
Menyen for varmmat vil variere. Da vil vi i hovedsak rullere mellom disse rettene; Fiskeburger, Lasagne/
makaroniform, Laks og pasta, pizza, Fiskekaker og ovnsbakte poteter, Shepards pai, Fiske taco, suppe
med rundstykker. Skolen har nå blitt med i Fiskesprell som er et kostholdsprogram som skal fremme
sunn og god hverdagsmat. Se egen meny.
Ute vil vi også lage noe varmmat, litt avhengig av årstid og hvor de skal være. Skolen har kjøpt inn
bålpanne.

Levering og henting
Vi ønsker at elevene blir fulgt inn på sfo og hentet av voksne på ettermiddagen. Er det andre enn foresatte som
henter må sfo ha beskjed enten på sms eller skriftlig beskjed i meldingsboka/planboka. Vi ber alle parkere i trygg
avstand til skolen ved barnehagen/skolens parkering. Ingen henting og levering foran skolen.

Klær og sko på SFO
Elevene må ha et skift på sfo. I gymsalen bruke vi innesko.
Elevene trenger tøy til å være ute i. Regntøy når det er vått. Lue og votter når det er kaldt osv. Gode sko.
Husk å merke alt tøy! 1. klasse bruker sine plasser utenfor klasserommet sitt. 2.klasse har egen knagg og hylle
på SFO. 3. og 4.klasse lar tøy og sekk henge oppe i gangen.

Foreldremøte/foreldrekafe
Det blir foreldremøte i september.
Foreldrekafe i slutten av november

Kontaktinfo
Ta kontakt med oss!
Kroken skole 35997730
SFO direkte 94781486

Hilsen Veronica, Kari Gro, Lene, Lisbeth, Carina
og rektor/sfo-leder Cathrine Findal

