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Vlado Radeljic 
SFO leder

Tlf. 458 47 494
Epost: vlado.radeljic@faerder.kommune.no



Personal på 1.trinn

Baseansvarlig: Gry Stensholdt

Tlf.nummer 409 11 580

Epost: gry.stensholdt@faerder.kommune.no

• Bente Bjordal

• Ingvild Jacobsen

• Nora Birgitte Solås Jørnsen

• Husam Alnashi

• Vikar (Skal å komme en fast assistent fra
november)

- Det er 57 elever på SFO - 1.trinn
- Vi er trinnvis organisert på SFO 
og det betyr at hele første trinn er
en kohort på SFO

mailto:gry.stensholdt@faerder.kommune.no


Ukeplan 1.trinn
(Aktivitetsplan for høstferie 

kommer i løpet av uka)

• I skolefrie uker åpner vi påmelding I 
IST Direkte. På grunn av antall
påmeldte elever lager vi kohorter, 
beregner bemanning og lager 
aktivitetsplan for disse uker. Gå inn 
på ferie/fri og huk av for om barnet
kommer eller har fri. Husk å lagre.

• De elever som er ikke påmeldt
innen påmeldingsfrist, regner vi 
med har fri.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Morgen SFO 
07.15-08.30

Spiser frokost
Leker inne til 
kl. 08.20. 
Rydder og går 
ute.

Spiser 
frokost
Leker inne til 
kl. 08.20. 
Rydder og 
går ute.

Spiser 
frokost
Leker inne til 
kl. 08.20. 
Rydder og 
går ute.

Spiser 
frokost
Leker inne 
til kl. 08.20. 
Rydder og 
går ute.

Spiser frokost
Leker inne til kl. 
08.20. Rydder og 
går ute.

Ettermiddags 
SFO 
13.00(14.15)-
16.45

Mat  
Barnemøte,
Musikk,
Utelek

Mat
Yoga,
Dans og 
akrobatikk
Utelek

Kort dag på 
SFO. Mat
Utedag

Turdag
Spiser på 
tur. Vi er 
tilbake 
15.30.

Fredagskos på SFO:
Bursdagsfeiring 
siste fredag i 
måned. Aktiviteter 
– Disco, Bingo, 
Teaterlek 
Formingsaktiviteter, 
Fri valg mellom lek 
inne eller ute. (vi 
velger noen av de 
aktiviteter på 
fredager



Hva foresatte 
kan forvente av 

SFO

• At vi ser barna og er tilstede.

• Tar barna på alvor og legger merke til 
barnets trivsel.

• Ha god kommunikasjon med 
foresatte.

• Roser barna og ser etter lysglimt.

• Snakker til barna på en rolig måte.

• Lytter til barnet og tar tak i konflikter.

• Har aktiviteter. 

• Hjelper barn inn i lek og er med 
der det trengs.

• Vi snakker med dem det gjelder 
enten det er barn eller voksne.

• Er tydelig voksne.

• Positiv forsterkning - Vi ser etter 
hva barna er gode på. Bevisste 
på hvordan vi omtaler og snakker 
med barna

• Lager det hyggelig for barna.



Forventninger 
til foresatte

• At foresatte og SFO har en god dialog  og dere kommer til oss med ros og ris.  Snakker 
med oss – ikke om oss ☺

• Hvis barnet ikke har det bra kommer dere direkte til oss.

• At dere respekterer og snakker positivt med barna om skolen/SFOs regler.

• At barna har innesko, regntøy, støvler og navnet skiftetøy i gard. (klær etter været)

• Venter slik at barna får ryddet det de leker med når de blir hentet.

• Husker SFOs turdag og henter på turstedet hvis barnet skal hentes før kl. 15.30

• At dere bruker IST direkte aktivt og legger inn timeplaner og avtaler, svarer på 
påmelding til skolefri uker (ferie)…



Lekens 
betydning –
barnet har:

• vært et barn.

• tatt initiativ.

• blitt ledet og ledet andre.

• lært normer og regler.

• vært nysgjerrig.

• opplevd vennskap.

• vært kreativ.

• tatt ansvar.

• opplevd samhold

• øvd på å kommunisere.

• bygget selvtillit.

• kjent på mestrings-
følelsen

• opplevd motgang og små 
tap.

• øvd på å gi og ta.

• Øvd på konfliktløsning og 
forhandlinger.

• Samarbeidet



Spørsmål?



Takk for oss

Teie SFO


