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KOMMENDE SKOLEÅR 
• 106 barn påmeldt – 40 barn fra 1.klasse 

• Ansatte: 11 miljøarbeidere og 1 lærling 

• 1 voksen pr. 15 barn 



PALS Skole/SFO 

• PALS – positiv atferd, støttende 

læringsmiljø og samhandling 

• PALS er et program der barna opplæres i 

forventet atferd og sosiale ferdigheter 

• Eide SFO skal være et trygt og godt sted 

der vi viser respekt, omsorg og ansvar for 

hverandre 



Dagsrytmen på SFO 

• Åpner kl. 07.00 

• Morgenbasen er for alle på SFO-huset 

• Barna kan spise medbrakt frokost eller ha 

frilek  

• Ettermiddagsbaser forskjellige plasser på 

skolen, pga arealet 

 



• Kl. 08.15 – ryddetid 

– SFO-personalet utevakt, og følger 

1.klassingene til der de stiller opp 

• Etter skoletid 

– SFO-personalet følger barna til SFO-

basene 

– 1.klassingene skal føle seg trygge på 

hvor de skal være 

– Godt samarbeid i overgangen 

skole/SFO 

 



• Ca kl.14.30 

– Fellesmåltid med medbrakt niste 

 



• Etter måltidet – Utetid 

 

 

 

•                    

 

• Kl.16.30 – SFO stenger 

• Viktig at hentetidene kl.15.00 og kl.16.30 

overholdes 



Samarbeid FORESATTE/SFO 

• VISMA Flyt Skole er 

kommunikasjonssystemet vårt 

• Foresatte må legge inn alle beskjeder 

og turnuser i VISMA appen 

 

 

 

Tre valgmuligheter:  

Melding-Fravær-SFO 

Merknad følger barnets 

tilstedeværelse.  
 



Aktiviteter i SFO 
• Lekegrupper ute/inne 

• Turgrupper 

• Forskjellige formingsgrupper 

• Gymaktiviteter 

• Selv om 1. og 2. klasse har base på skolen, 

kan de være på SFO-huset etter avtale 

om de ønsker det 



KLÆR 

• Regnklær – Vi er ute uansett vær 

• Klesbytte – i garderoben utenfor 

klasserommet sitt 

• Merking av klær viktig 

– Lettere å finne rett eier 

– Tidsbesparende for personalet og 

foresatte 



Årsplaner - Månedsplaner 

• Årsplan og Årshjul 

• Månedsplaner for 2 måneder: 

- muligheter for spontanlek 

- ikke så detaljert – oversikt over hva som 

skal skje 

-godt å få bestemme litt selv etter en lang 

dag på skolen 



Oppsigelse fra SFO 

• Ved endring av oppsett på SFO, så 

kontakter dere skolen og søker om dette 

• Ved oppsigelse så er nå oppsigelsestiden 

fastsatt til 2 måneder i hele Karmøy 

kommune 



KONTAKT MED SFO 

• SFO – Leder: 

• Elisabeth Engvall 

Telefon SFO: +47 459 04 226 

• E-post: eliseng0902@karmoyskolen.no 

 

 

mailto:eliseng0902@karmoyskolen.no

