
EIDE SFO (TLF. NR: SFO huset nr. 459 04 226)    
 

MÅNEDSPLAN AUGUST/SEPTEMBER  
Velkommen til ett nytt skoleår.  

Det vi legger mest vekt på nå i starten er at alle skal bli kjent med 

hverandre og SFO rutinene. Eide skole/SFO er en PALS skole. 

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. Barna vil få anledning til frilek både ute og inne, 

div. spill, forskjellige gymaktiviteter og diverse formingsaktiviteter.  

  

INFORMASJON:  

Det er i år påmeldt 103 barn på Eide SFO. Morgen tilbudet blir kun på SFO - huset. Da har 

alle felles base fra kl. 07.00 – kl. 08.30. Etter skoleslutt er aktivitetsrommet på skolen basen 

for 1. klasse. Lene vil være kontaktperson for 1A og Reidun for 1B. Kontaktperson for 2A 

blir Nina og Siv June for 2B. Marius blir kontaktperson for 3A/B, og Sandra for 3C. 

Kontaktperson for 4A/B/C blir Inghild & Elisabeth.  

  

Fra kl. 07.00 og fram til kl. 08.00 kan barna velge frilek eller å spise medbrakt frokost. 

Kl. 08.00 - kl. 08.15 er det ryddetid. Fra kl. 08.15 er det utetid fram til skolestart som er kl. 

08.30. Når skolen slutter velger barna den aktiviteten de ønsker, av de forskjellige tilbudene 

vi har å tilby dem.    

  

Eide skole/SFO benytter VISMA som kommunikasjonssystem. 

Foresatte må legge inn alle beskjeder og turnuser i VISMA appen. 

Det er 3 valgmuligheter: melding- fravær - SFO. Dere må velge SFO 

på høyre siden. Da velger dere merknad og denne beskjeden følger 

barnet sin tilstedeværelse. Det er en stor fordel når beskjeden følger 

barnet og er uavhengig av personalet sine arbeidstider / vikarbruk 

.  

Trykk på linken for brukerveiledning: Veiledning-Visma min skole-app foresatte 

 

Måltid: Barna må ha med seg matpakke og vannflaske til SFO måltidet, som vi har 

ca. kl.14.30.  

I skoleferiene blir det laget et felles måltid på SFO. De som ønsker å være med på dette 

måltidet betaler kr. 20,- når barnet kommer. Dette blir det gitt eget skriv om.  

 

Klær og tøfler: Barna må ha tøfler både på skolen og SFO. Derfor kan det være lurt å ha 

tøflene i ranselen, hvis en ikke har to par tøfler. Barna må ha regntøy og byttetøy som 

ekstra sokker, genser, bukser og undertøy i garderoben utenfor klasserommet sitt. Merking 

av klær er viktig. Hvis dere husker å skrive navn i klærne er det lettere å finne dem igjen.  

 

     NB!   Mandag 21.09.2020 er både skolen og SFO stengt p.g.a. planleggingsdag.  

 

Hilsen SFO personalet  

https://www.austevoll.kommune.no/_f/p1/ie8e85fb9-f3c0-4add-a1e7-1a268ed7d6e4/vfs_min-skole-app-foresatt.pdf

