
Informasjon om oppstart og organisering på SFO fra skolestart. 

Oppstart: 

Vi har hatt en god oppstart på SFO med to kohorter. Det er imponerende å se hvor gode barna er til 

å følge regler som blir gitt ift smittevern. 

Gruppa 2. - 4. trinn har lekt på tvers av trinn og hatt det fint sammen. Fint at det var mulig ift 

retningslinjer at de kunne være en kohort i oppstarten.  

1.trinn: Det har vært mye god lek, alle som skal gå på SFO har vært her.  Barna virker trygge og er 

gode på å ta hverandre med i lek. Vi har fått til en tilnærmet normal kontakt med foresatte på 1. 

trinn. Vi har hatt mulighet for at en foresatt kan følge inn. Det har vært få av gangen, og foresatte 

har vært gode på å være i kort tid, takk for det      . Ta kontakt, spør om dere lurer på noe. 

 

Organisering fra skolestart 

Vi fortsetter å følge samme smittevernregler som skolen, -gult nivå. 

I forhold til organiseringen på SFO blir det slik: 

1.Trinn er en kohort/gruppe og fortsetter å være på det nordre SFO-rommet. De bruker 

garderoben i SFO hele tiden. 

2.trinn er en kohort/gruppe og skal være i hovedrommet på SFO. De bruker SFO-garderoben 

i SFO-tid. 

1.trinn og 2. trinn vil / kan også være samarbeidende kohorter i korte perioder av dagen. 

3.trinn og 4.trinn vil være en kohort i SFO. På morgenåpning og sen ettermiddag skal de 

være på det store grupperommet øverst i SFO-gangen. Fra skoleslutt og til det blir færre 

barn bruker de klasserommet til 3. trinn. De bruker garderobeplassene utenfor 

klasserommene sine. 

Felles for alle: 

♦ Vi fortsetter med matpakker og drikkeflasker til alle måltider (gjelder alle SFOèr i 

Færder). 

♦ Fra skolestart kan skiftetøy igjen være på garderobeplassen. 

♦ Vi ønsker ikke foresatte inn i lokalene, men gir fortsatt mulighet for en foresatt inn 

per barn på 1. trinn v/behov en stund til. 

♦ Fra skolestart vil vi ha alle beskjeder inn i IST-Direkte (eller skole-sms) før kl. 12.00 

♦ Vennligst les SFO-brosjyren. 

Dersom du ikke får logget inn i IST-Direkte: gå inn på faerder.kommune.no og logg deg inn 

videre derfra med min ID. 

Med denne organiseringen som er gjeldende innenfor smittevernreglene på gult nivå, ser vi 

mulighet for at vi kan få til en del flere aktiviteter som normalt, siden vi ikke må “spre oss” 

rundt på huset. Det gjør det også enklere ift bemanning når vi kan flytte mellom to kohorter. 


