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Åpningstid: kl. 07.15-16.45 

Denne er lagd med tanke på grønn sone i forhold til smittevern. Mye av det får vi til 

innenfor gul sone. 

IST-Direkte: www.faerder.direktesfo.no  

Sms-skole: send til 59 44 42 05 (samme som skolen) start melding med: sfo mellomrom 

tekst. Send før kl.12.00 

Tlf.nr. Felles for Færderskolene: 40 91 15 00 

Tlf.nr. Kontor SFO-leder Anne Lise: 40 82 19 43 

Tlf.nr. SFO-base (ikke i skoletid): 40 82 19 44 

Tlf.nr. Mobil ute / tur: 40 91 15 15 

 

 

http://www.faerder.direktesfo.no/


IST-Direkte 
Logg deg inn på: www.faerder.direktesfo.no 
Første gang: logg på med min ID, gå inn på ditt barn, skroll nedover siden, lag eget 
brukernavn og passord. Bruk dette videre. 

INFORMASJON LEGGES INN SENEST KL. 12.00 SAMME DAG. 
 

 
 OPPSLAGSTAVLE: her blir all informasjon fra SFO lagt ut, også litt om hva som skjer 

på Marihøna. 
 AVTALER: om barnet ditt skal være med noen hjem, gå hjem selv til et klokkeslett, 

skriv det her. 
 FASTE AVTALER: om barnet ditt f.eks. skal gå hjem hver dag til et fast klokkelsett, 

legg det inn her.  
 FRI: hvis barnet ditt skal ha fri på SFO, gå inn på barnet ditt og skriv fri. 
 SYK: hvis barnet ditt er sykt, trykk på ikonet “sykekoffert”. 
 FERIER: hvor skolen er stengt og SFO er åpen, gå inn på ferier og kryss av for 

kommmer eller fri. Her er det en frist for påmelding. Det er ikke mulig og melde på 
skjemaet etter frist. 

 TIMEPLAN: denne er til bruk for dere som har forskjellige dagerfra uke til uke. 
Dagene skal legges inn her, og godkjennes av SFO før den blir aktivert. 

 MELDINGER: her skriver du meldinger til oss om du lurer på noe og trenger et 
svar. Denne brukes ikke til å skrive fri eller avtaler. Det som skrives her, blir ikke 
notert på ditt barn. Det vil ikke vises for de som har ansvar for å krysse inn og ut. 

 

 

På kommunens hjemmeside finner du: 
Vedtekter og betalingsreglement for SFO (og i IST-Direkte) 
Endringer og utmedling: Difi.no ID-porten. Logg på og legg inn endring.  

 

Dager/uker SFO er stengt: 
Plandager: 27.07, 14.08, 14.05. Julaften, romjul og nyttårsaften. Påske 29.03-31.03 
Vi holder stengt de tre siste ukene i juli, uke 28, 29 og 30 

 

FAU-kontakter: 
Maria Etnestad Drivdal (mor 2. trinn) 
Vara: Jenny Caroline Ryding (mor 1. trinn) 
 

 

Ansatte  
Irene Karlsen, Bodil Christenesen, Tove Stavnar Røren, Inger Lise Wilkie, Katinka Bratteli 
Terjesen, Siw Aleksandersen, Martin Meyer og Lene Davidsen. 

Lærling: Jesper Elstrøm Solberg.            SFO-leder: Ane Lise Knudsen 
 

http://www.faerder.direktesfo.no/


Marihøna SFO 
Vi har fokus på å skape gode relasjoner, sosiale ferdigheter og læring gjennom lek, 
aktiviteter og gode samtaler. SFO legger til rette for forskjellig typer lek, kultur og 
aktiviteter ute og inne, tilpasset alder og interesse hos barna. SFO skal gi barna omsorg og 
tilsyn. 
Voksenstyrte aktiviteter er frivillig, og vil foregå både ute og inne. 
Vi har samme regler som på skolen, eks. I forhold til mobilbruk, smartklokker og andre 
regler. 
I tillegg til voksenstyrte aktiviteter er det viktig å legge til rette for at barna får ha sin egen 
frie lek. At vi voksne er støttende observatører og gir barna mulighet til å bruke egen 
barnekultur, fantasi, kreativitet og rollelek som gir kompetanse på sosial læring og 
konfliktløsing. 
 

 

 

Beskjeder, Hente og bringesituasjon: 
Personalet jobber med å ha god oversikt over hvilke barn som skal på SFO, hjem, ha fri, 
være med noen hjem osv. Vi kan bruke svært mye tid for å få oversikt, og det kan være 
utfordrende da det også kan oppstå usikkerhet dersom ikke informasjon i IST-Direkte ikke 
stemmer. Vi ønsker ikke unødige telefoner på ettermiddagen, da det går utover tiden som 

er ment å bruke på barna. Bruk IST-Direkte, legg inn beskjeder og avtaler der, takk      .  Vi 
godtar ikke muntlige beskjeder fra barna. 
Telefon brukes dersom det er uforutsette ting som skjer i løpet av ettermiddagen. 
Logg ut barnet ditt i IST-Direkte og si fra til en voksen når du henter. 
 

 

Pictogramtavle: 
I SFO-gangen henger det en infotavle hvor foresatte og barn kan få en oversikt over hva 
som skjer i løpet av dagen og hvem som er ansvarlig. På døra henger oversikt med bilder 
over hvem som er på jobb.  

 

 

Kontakt: 
Har du behov for å snakke med oss, om hvordan ditt barn har det på SFO, om du lurer på 
måltider, eller om hvem som passer på når de er ute. Smått eller stort, så ønsker vi at du 
tar kontakt. Noen ganger er det mulig å få noen ord med oss voksne når du henter / 
leverer, igjen –vi er der for barna og ofte strekker ikke tiden til. Ta kontakt på mail, telefon 
i skoletid, eller IST-Direkte om du lurer på noe. 
Anne Lise, daglig leder forøker å delta på første samtaler med lærerne og foresatte på 1. 
trinn. Utenom det, si fra og vi får til egne samtaler etter ønske og behov. 

 

 



SFO i skolens ferier: 
Åpningstid kl. 07.15-16.45 
Påmelding med frist, i forkant i IST-Direkte. 
Kjernetid kl. 10.00-14.00 Styrte aktiviteter starter i dette tidsom og vi ønsker at alle barna 
er til stede for helhet og planlegging av dagene. 
Barna trenger ingen matapakkke, SFO tar seg av alle måltider. 
Frokost kl. 07.15-08.30 

 

Forventninger  
Hva kan du forvente av SFO 

 
♦ 1.Trinn får nok tid til å etablere 

trygghet (gjennom spesielle tiltak 
den første tiden). 

♦ “Innevakt har ansvar for hvem barn 
som er på SFO til enhver tid. 

♦ At det er en “utevakt” som beveger 
seg rundt på uteområdet der det er 
barn i lek.  

♦ At vi er blide og imøtekommende. 
At vi “møter” dere med et nikk og 
viser at vi ser deg når du er innom, 
selv om vi ikke har tid til den “lille  
praten” akkurat da. 

♦ At vi jobber i tråd med vedtekter og 
regler. 

♦ Vi samarbeider med skolen om de 
samme barna og har like regler. 

♦ At barna kommer til oss og får hjelp 
og støtte ved behov.  

♦ At vi møter barn og foresatte med 
respekt. 

♦ At vi gjør vårt beste for å oppdage 
og avdekke hendelser / episoder 
som ikke er greit for barna, og hurtig 
tar kontakt med foresatte og 
informerer. 

  

Forventninger til foresatte 
 

♦ Dere tar kontakt dersom dere lurer 
på noe. 

♦ At foresatte bidrar til et positivt 
miljø ved å være bevisst hvordan 
man omtaler SFO. 

♦ Gir gode beskjeder gjennom IST-
Direkte før kl. 12.00. 

♦ At dere holder dere oppdatert på 
hva som skjer på SFO. 

♦ At dere gir oss konstruktive 
tilbakemeldinger. 

♦ Våre åpningstider blir respektert. 
♦ At vi ikke alltid vet akkurat hvor på 

området ute / i hvilket rom ditt barn 
oppholder seg når du henter.  

♦ Barnet ditt har ekstra skift og klær 
etter vær og behov. 

        At barnet ditt er informert om: 
♦ Ca. når de skal hentes / gå selv etc. 

Så vi slipper barn som er usikre. 
♦ Mobil ligger avslått i sekken. 
♦ Smartklokke står i skolemodus. 

 

 

 

 

 

 



SMART  https://smartoppvekst.no/ 

SMART er et styrkebasert språk, med hovedfokus på 20 forskjellige styrker / verdier. 
Nesten alle har deltatt på kurs. 
Dette øver vi på gjennom samlinger, i barnemøter, gjennom lek, sang og fortellinger, som 
så blir implementert i hverdagen. 
Vi vil ha egne samlinger for 1. trinn allerede fra oppstart der vi lærer inn styrkene og tar i 
bruk fortellinger fra vår egen hverdag, slik at det blir enklere for barna og relatere det opp 
mot egen hverdag.   
Vi deler ut styrke/smartkort til barna når vi “tar dem” i å gjøre gode ting. Vi forklarer 
hvorfor de får kortet. Barnet kan velge om å ta med kortet hjem eller henge det på 
SMART-treet.  
I gangen har vi to SMART-trær med bilde av alle barna. Der henger vi maks to kort per 
barn (de som har to kort tar med kortet hjem). Når skolen starter, har vi SMART-grupper 
med 1. trinn på SFO en gang i uka. 

-Styrkefokus 
-Medvirkning 
-Anerkjennelse 
-Relasjoner 
-Trening 

Vi tenker at ved å bruke SMART styrker vi 
det å bygge gode relasjoner, samtidig er 
det en god måte å løse konflikter på. 
 

 

 

 

https://smartoppvekst.no/


 

Barnemøter og samlinger: 
Vi samler barna i grupper eller hele gjengen og har møter der vi informerer om nye 
leker, regler etc. Barn kan komme frem og fortelle noe, synge, dramatisere osv. 
Barna får komme med egne ønsker og ideèr. 

 

 

Måltider: 
Frokost: 
Barna får tilbud om frokost på morgenen, brød, knekkebrød, enkelt pålegg, vann og melk. 
De som ønsker kan spise egen matpakke. De som skal spise må møte senest kl. 08.00. 
Barna spiser på kjøkkenet. 
 
Ettermiddag: 
Ca. Kl. 14.00-15.00: tilbud om brød, knekkebrød, pålegg og vann til drikke. Barna kan velge 
selv når de vil spise i dette tidsrom. Vi har “Marihøna cafè” hvor barna selv smører maten 
sin og sitter rundt bordene i basen. Vi spiser ofte ute, da er det en voksen som smører til 
barna, de står i kø ute. Det er også mulig å få med seg ei brødskive ut i handa når maten 
er inne. 
“Annerledesmat” en dag i uka: 
Det kan være eks. Tomatsuppe, fiskepinner i lompe etc. Da spiser vi alle på likt. 
Barna får tilbud om frukt hver ettermiddag. 
 

 

Morgenåpning: 
Det er foresattes ansvar at barnet møter på SFO om morgenen. Vi prøver å lage en rolig 
og god start på dagen. 
Kl. 08.15 sender vi 2., 3. og 4. trinn ut til friminutt, da er det inspeksjon ute. 1. Trinn blir 
igjen på SFO til skolestart. Barn som ikke er på SFO om morgenen, blir ute til skoleklokka 
ringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARIHØNA SFO 2020 / 2021      

Denne er lagd med tanke på å følge grønt nivå i forhold til smitteverntiltak. Vi vil følge denne så langt det 

lar seg gjøre innenfor gult område. Bruk av gymsal utgår.                                                      

MANDAG TIRSDAG  ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Alle starter ute 

 

Tilbud om en 

styrt aktivitet 

 

Kl. 15.15-16.00  

Gymsal for 2. 

trinn 

 

 

 

Lånekasser  

Alle starter ute 

 

Tilbud om styrt 

aktivitet ute 

 

Kl. 13.00/13.30-

15.30 turgruppe. 

Vi starter med 

trinnvise grupper: 

3.+4. 

 første tirsdagen 

2. neste tirsdag og  

1. den 3.dje 

tirsdagen. 

Alle starter ute 

I tidsrommet 

mellom kl. 

14.00-15.30 

SMART for 1. 

trinn 

Vi varierer med 

 barnemøter 

og/ eller 

gruppemøter på 

trinn. 

“Annerledesm

at»  

Alle spiser 

samtidig rett 

etter 

skoleslutt. 

 

Kulturmix for 

påmeldte. 

1.+2. trinn. 

 

Styrt aktivitet 

for 3.+4. trinn. 

Alle starter 

ute 

 

Tilbud om en 

styrt aktivitet 

 

Tilbud om 

disco i 

gymsalen 

siste fredag i 

måneden. 

 

Lånekasser 

 

Alle aktiviteter er frivillig. Vi har tilbud om et måltid hver dag mellom kl. 14.00 og 15.00, 

på cafè Marihøna i SFO-basen. Vi oppfordrer til spising og barna spiser litt når de ønsker i 

dette tidsrommet. Torsdager er det “annerledesmat” og alle spiser samtidig, rett etter 

skoleslutt. Vi spiser ofte ute. 

August  September  Oktober  November  Desember 
Utgår pga. 

Korona 
 

“Bli kjent 

frokost” 

Vi har enkel 

frokost, 

foresatte og 

søsken er 

velkommen. 

En utedag med 

flere forskjellige 

Styrte aktiviteter/ 

leker. 

 

Nærmere info 

kommer 

Grillfest med 

barna  

 

Dato kommer 

 

                                    

 

Gløgg med 

foresatte og 

søsken. 

Onsdag 25.11 

I “hentetid” 

mellom kl. 

 15.00-16.30 

Fest med barna  

Tirsdag 08.12 

 

Vi lager en god 

avslutning på 

uka. 
 

 

Februar  Mars  April  Juni  

Grillfest med 

barna 

 

Dato kommer 

 

 

Fargefest med 

barna 

Tirsdag 2. mars. 

Nærmere info 

kommer  

Torødtalenter 

Finale  

Nærmere info og 

dato kommer.  

Første uke i skolens 

sommerferie  

Sommerleker en dag for 

alle SFO’er i Færder 

kommune, vi er på Oserød 

skole. Informasjon og 

påmelding kommer. 



 

  

 

 


