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Måned/ Tema
Juli/august

Hva skjer på SFO

Sosial kompetanse/PALS

Oppstart, vennskap
og rutiner.

Etablere gode rutiner og relasjoner. Legger vekt på
å skape vennskap. Foreldresamarbeid er viktig i
dette arbeidet.

Være en venn.
Inkludere andre i lek.
Mestring og selvtillit.

PALS regler

Informere om regler inne og ute gjennom
samlinger, rollespill, lek, og turer i nærområdet.

Fokus på omsorg, respekt og
ansvar overfor hverandre.

Fokus på trygghet og
tillitt:

Samarbeidsleker. Bygge gode relasjoner ved hjelp
av PALS verktøyet, og SFO rammeplanen.

Lære ferdighetene «Stopp, gå
vekk, si fra til en voksen».

Tilrettelegging for frileken. (Den frie og spontane
leken som kun barn kan sette i gang.)

Tilrettelegging for
medbestemmelse. Barna
opplever glede av å ta eget
lekevalg.

Samles rundt brettspill, kort og puslespill.
De voksne legger til rette for gode spillopplevelser
og deltar eller er til stede for veiledning.

Snakke hyggelig til hverandre.
Vi kan være tålmodige og
vente på tur.

4. klasse:
Hemmelig klubb.

Oppstart «Hemmelig klubb» for 4. klasse.

Bygge gode relasjoner og
skape felles gruppetilhørighet.

20.09.21:
SFO stengt.

Planleggingsdag for personalet.

September
Spill.

Oktober
Grønnsaksuppe og
høststemning.

Tilberede grønnsakssuppe sammen.
Pynte høstbord.
Skape koselig stemning i høstmørket.

Lytte og samtale.

Bibliotek.
Fortellinger og fakta.

Høytlesning og dramatisering.
Tilrettelegge for tilgang til blader, bøker og lytte til
lydbok.

Sette av tid til undring.
Skape engasjement for de
gode barnesamtalene.

Formingsaktiviteter: Tema høst/Halloween.

Fortelle fine ting til hverandre.

Være bevist på at barna skal få ha
medbestemmelse for valg av lek og aktiviteter i
feriene. Setter av tid til den frie og spontane
barneleken, på tvers av klassene.

Bygge gode relasjoner for
vennskapsarena.

Høstferie uke 41:
11. – 15. oktober
2021.
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November
Stjerner i sikte.

12.11.21:
SFO stengt.

Stjerner i sikte; Det lages til «scene» i gymsalen og
barna lager show.

Planleggingsdag for personalet.

Vi respekterer at vi er
forskjellige og gleder oss på
andres vegne. Oppmuntre
barnegruppa til å rose
hverandre.

Formingsaktiviteter: Lage pynt og plakater til
forestilling.

Vi kan holde orden på SFObasene.

Juleaktiviteter.
Alle får mulighet til å lage og pakke inn julegave.

Vi bryr oss om og hjelper
hverandre.

Julekalender

Glede andre med gaver,
tegninger, kort og gode ord.

Desember
Adventstid og jul på
SFO.

Siste skoledag før jul
tirsdag 21.12.21.

Halv planleggingsdag denne dagen.
Barna må hentes på skolen ved skoleslutt.
Formingsaktiviteter: Forskjellige julepynt.

Juleferie SFO åpent:
22.-23. & 27.-30.

Være bevist på at barna skal få ha
medbestemmelse for valg av lek og aktiviteter i
feriene. Setter av tid til den frie og spontane
barneleken, på tvers av klassene.

Være positive og bygge gode
relasjoner for vennskapsarena.

Bygge og forme med Lego, Geomag, klosser,
plastelina, sand ol.
Utforske: Hva annet kan vi bygge med?

Vi leker fint sammen og lar
andre få komme til.
Si ja når noen spør om å få
være med.

Formingsaktiviteter: Tema vinter.

Lære å vise
medmenneskelighet og
inkludering.

Januar
Bygge og forme.

Skolestart 03.01.22.

Oppstart etter juleferien.

24.01.22:
SFO stengt.

Planleggingsdag for personalet.

Februar
Karneval

Karneval med valgfri utkledning, ansiktsmaling,
forskjellige danser og katta i sekken.

Vi har det gøy sammen, med
humor og fantasi.

Formingsaktiviteter:
Tema: Karnevalsaktiviteter; Masker, Katta i sekken.
Valentinskort.

Være en god venn.
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Mars
Vinterferie uke 9:
28.februar – 4. mars
2022.

Fokus på at barna skal få ha medbestemmelse for
valg av lek og aktiviteter i feriene. Setter av tid til
den frie og spontane barneleken, på tvers av
klassene.

Være positive og ta
utfordringer på strak arm.
Skape gode relasjoner.

Påske

Påskelunsj med diverse opplegg.
Tar med mat, drikke og påskeoverraskelser på tur.

Skape gode opplevelser i
fellesskap.

Formingsaktiviteter: Variert påskepynt.

April
Påskeferie
11. – 13. april 2022.

Friluftsliv

Være bevisst på at barna skal få ha
medbestemmelse for valg av lek og aktiviteter i
feriene. Setter av tid til den frie og spontane
barneleken, på tvers av klassene.

Være positive og ta
utfordringer på strak arm.
Skape gode relasjoner.

Oppmuntring til aktiviteter i naturen.
Spikke egen grillpinne.
Tur til forskjellige steder i nærmiljøet.
Grille pølser og lage pinnebrød.

Være ærlige med hverandre
og lære å si unnskyld når det
trengs.

Forskjellig naturmateriale ute og inne.
Mai
17. mai leker.

Aktivitetsdag med boller og saft.
Stafetter og aktiviteter.

Vi støtter og beskytter
hverandre.

Fysisk aktivitet.

Kanonballkamp. Barn mot voksne.

Samhold, humor og glede.

Formingsaktiviteter både ute og inne:
17. mai opplegg og forskjellige våraktiviteter.

Lære å ta vare på den norske
kulturen og historien vår.

Sommer SFO
Grillfest

Sommerfest med aktiviteter, grilling og is.

Vi samarbeider og er
tålmodige.

Forskning

Forskjellige forskningsprosjekter ute og inne.
Diverse forming kombinert med forskning.

Våge å komme med forslag og
idéer.

Siste skoledag før
sommerferien er
23.06.22.

Halv planleggingsdag denne dagen.
Barna må hentes på skolen ved skoleslutt.

Juni
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Sommertilbud fra:
24.06.22.
SFO stengt - ferie fra
01.07.– 31.07.2022

Være bevist på at barna skal få ha
medbestemmelse for valg av lek og aktiviteter i
feriene. Setter av tid til den frie og spontane
barneleken.

Bygge gode relasjoner for
vennskapsarena.

