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INNLEDNING 
 

Årsplanen skal være et redskap for alle som er i kontakt med skolefritidsordningen (SFO). I 

årsplanen vil dere få litt informasjon om hva vi, i grove trekk, har tenkt å gjøre på SFO. Vi ønsker å 

skape trygge rammer rundt skolefritidsordningen vår og ha et godt samarbeid med alle involverte 

parter.  

 

Skolefritidsordningen er et tilbud til alle barn fra 1. – 4. klasse, og for barn med særskilt 

tilrettelegging fra 5. – 7. klasse.  Åpningstiden er fra kl.07.00 – kl.16.30 og i år er 97 barn påmeldt. 

 

SFO personalet 2021/2022 
 

Personalet består av personer med ulik utdanning – og erfaringsbakgrunn. Personalet har ulike 

stillingsstørrelser og går i vaktsystem som er organisert ut fra hvilke dager og hvilke tidspunkter det er 

størst bemanningsbehov. 

 

Elisabet Ilstad - Rektor 

Nina Olene Kvilhaug – Koordinerende SFO leder 

Lene Knutsen – Barne og ungdomsarbeider 

Marius Mannes – Barne og ungdomsarbeider 

Siv June Meling – Barne og ungdomsarbeider 

Gunn D. Ytreland – Barne og ungdomsarbeider 

Marie Iren Salvanes – Barne og ungdomsarbeider 

Kjetil Liknes – Barne og ungdomsarbeider 

Reidun Iversen – Miljøarbeider 

Inghild Iversen – Miljøarbeider 

Janne Knudsen – Barne og ungdomsarbeider lærling 

Christopher Pedersen – Barne og ungdomsarbeider lærling 

 

Taushetsplikt 
 

Alle ansatte ved Eide skole/SFO er underlagt taushetsplikten og underskriver taushetsløftet når de 

tiltrer stillingen. Dette gjelder også studenter, vikarer og andre som jobber ved Eide skole/SFO. 

Ansatte og vikarer må også fremvise politiattest. 
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HOVEDMÅL FRA KARMØY KOMMUNE 

 

• Skolefritidsordningen skal være et fritidstilbud med vekt på trivsel. 

• Det skal være et sted der barn kan leke med hverandre. 

• SFO skal være en trygg tilsynsordning der en tar hensyn til barnas individuelle behov. 

• Det skal legges til rette for et variert og stimulerende miljø. 

• Barna vil få anledning til lek ute og inne, lesing, spill, samtale og spontane aktiviteter. 

• Det skal være en veksling mellom organiserte og selvvalgte aktiviteter. 

 

 

Personalet på Eide SFO legger stor vekt på at skolefritidsordningen skal være et trygt og godt sted 

der vi viser respekt, omsorg og ansvar for hverandre. Barna skal ha medbestemmelse, ha mulighet 

for både frilek og organiserte aktiviteter i sin egen fritid innenfor skolens regler og område. 

 

Personalet skal gi barna et best mulig grunnlag for trivsel, læring og utvikling. Gi trygghet for at 

barna skal bli ivaretatt på en god måte med omsorgsfulle og inspirerende voksne. Være bevist på at 

SFO skal være en vennskapsarena med felles positive opplevelser. Nytt fra SFO/skoleåret 

2021/2022 er at det er utarbeidet en ny nasjonal rammeplan for SFO, som skal bidra til et mer 

likeverdig tilbud i skolefritidsordningen. Samtidig sørger vi for at det lokale handlingsrommet, 

egenarten og tradisjonene også er ivaretatt. 

 

PALS - positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. 

Eide skole/SFO er en PALS skole. PALS er et program der barna opplæres i forventet atferd og sosiale 

ferdigheter. 

 

PALS er: 

- Å fokusere på det positive barna gjør 

- Felles regler på hele skolen – viser respekt - viser omsorg – viser ansvar 

- Trygghet for barna – alle vet hvilke forventninger vi har 

- Tydelige konsekvenser som barna kjenner til 

- Positiv samhandling 

- Mye ros. Vi bruker Bra – kort som positiv forsterkning 

- Forebygging av negativ atferd 

 

Gjennom PALS skapes et godt læringsmiljø og barna tilegner seg leveregler som gir dem mulighet til å 

mestre livet! 
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SATSNINGSOMRÅDER: 

 

1. Frilek 

 

Mål: Tilrettelegge for et miljø som hjelper barna med å utvikle sin sosiale kompetanse og stimulerer 

barna til egen aktivitet. 

 

Tiltak: 

- Legge til rette for lek og samhandling med andre barn. 

- Være til stede for barna med veiledning, tilrettelegging og omsorg. 

- Være gode og tydelige rollemodeller. 

- Nyinnkjøp og oppdatering av leker og materiell. 

- Ansvarsplan for personalet, slik at det er en som har ansvar for hver aktivitet ute og inne. 

- Bruke skolens lokaler, i tillegg til SFO – huset. 

 

2. Fysiske aktiviteter 

 

Mål: Stimulere barna til fysiske aktiviteter, gi barna positive opplevelser i skog og mark.           

Gjøre barna bevisste på hvilke tilbud og ressurser vi har i nærmiljøet vårt. 

Gi et tilpasset tilbud som ivaretar det enkelte barns behov for lek og sosial læring. 

 

Tiltak: 

- Bruk av gymsal 

- Være ute på skolens område 

- Gå på turer i marka 

- Div. utflukter 

 

3. Formingsaktiviteter 

 

Mål: Tilrettelegge for materiell og formingsoppgaver som barna kan mestre. 

 

Tiltak: 

- Lære teknikker innen kunst og kultur i samhandling med voksne. 

- Personal har ansvaret for å hjelpe barna, finne fram materiale, lage modeller og lignende. 
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4. Arbeidsmiljø/lekemiljø 

 

Mål: Lage et miljø som skaper trivsel både ute og inne. 

Et positivt miljø hvor fleksibilitet og engasjement er stikkord. Der både 

barn og voksne tar ansvar. 

 

Tiltak: 

- Profesjonelle voksne som er omsorgsfulle og inspirerende. 

- Fordele ansvar 

- Kjøpe inn material 
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    DAGSRYTMEN 

 

07.00:  Vi åpner. Barna kan spise medbrakt frokost, og har anledning til frilek, 

utelek, gymsal, konstruksjonslek, rollelek og diverse spill. 

 

08.15:  Ryddetid / vi går ut for å få frisk luft før skolestart. 

 

12.20/: Vi tar imot barna (avkryssing). 

 

13.15    Barna får presentert hvilke ute og inne aktiviteter de kan velge mellom. 

 

14.15:  Ryddetid. 

 

14.30:  Måltid: medbrakt nistepakke. 

 

15.00:  Noen barn går hjem, andre har frilek ute/inne. 

 

16.30:  Slutt for dagen. 
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INFORMASJON 

 

Kommunikasjonssystemet VISMA 

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

Det er 3 valgmuligheter: Melding – Favær – SFO. Foresatte må velge SFO merknad og da følger 

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

uavhengig av personalet sine arbeidstider og eventuelt for vikarbruk. 

 

Foresatte er ansvarlig for å gi beskjed ved henting/levering, samt overholde oppsatte frister. 

 

Planleggingsdager 

Det er satt av 5 dager i skoleåret til planlegging/kurs. 

Datoer som er bestemt til nå er 20.09.21, 12.11.21, 24.01.22, halve planleggingsdager blir 21.12.21 

og 23.06.22. Den siste plandagen er ikke avklart enda. 

 

Skoleferier 

I forbindelse med skoleferiene blir det sendt ut påmeldingsskjema på VISMA. 

Bemanningen blir satt opp etter hvor mange barn som blir påmeldt, slik at vi kan bruke SFO 

ressursene på best mulig måte. 

Det er derfor viktig for oss å få tilbakemelding for påmeldingen innen fristen. 

Vi lager ett felles måltid som koster kr. 20,- pr. dag. Dette er et frivillig tilbud, og vi ser helst at det 

blir betalt når barnet kommer. 

Vi legger vekt på at skoleferiene skal være annerledes enn vanlige skoledager. 

SFO har åpent i feriene fra kl.07.00 – kl.16.30. SFO har stengt en måned i sommerferien.  Fra den 

1. juli til og med til den 31. juli 2022. 

 

Individuelle avtaler 

Vi ønsker helst all informasjon på VISMA. Det er viktig å informere SFO - personalet angående 

div. allergier, sykdommer, turnuser, eventuelt fridager og om deres barn skal bringes/ hentes eller 

kommer og går selv. 

 

SFO informasjon 

Det blir sendt SFO informasjon som gjelder for 2 måneder om gangen på VISMA melding til alle 

foresatte. Her blir det opplyst hva vi har planlagt for månedene, litt tilbakemeldinger og div. 

informasjon. Vi mener det er viktig med spontanleken, derfor er ikke månedsplanene så detaljerte 

over hva som skal skje. 
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Foreldremøte 

Vi har foreldremøte på våren for de som skal begynne på SFO. Er det ønske om individuelle 

samtaler tar dere kontakt med personalet, slik at vi kan avtale tid for dette. 

 

Overgang skole/SFO 

Vi samarbeider med kontaktlærerne når det gjelder overgangen fra skole til SFO. 

 
Klær og utstyr 

Ta med bytteklær, regnklær, støvler og tøfler. Viktig å merke klær og utstyr. Alle bytte – og yttertøy 

skal være i garderoben der elevene har sine klasserom på skolen. SFO personalet henter klær etter 

behov. 

 

Måltid  

Barna må ha egen drikkeflaske med seg og ha tilstrekkelig med mat i nistepakken til SFO måltidet 

som vi har ca. kl. 14.30. 

 

Oppsigelse/ endring av oppholdstid 

Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Det er bindende påmelding til 

skolefritidsordningen. Selv om barnet ikke har benyttet plassen/ begynt i SFO, må plassen sies opp 

hvis den ikke skal benyttes.  

Hvis en vil øke oppholdstiden, gjelder dette som en påmelding til annet opphold og 

opptakskriteriene gjelder. Ved ledig kapasitet kan skolen avtale å øke oppholdstiden med 

umiddelbar virkning. 

Ved ønske om redusert oppholdstid gjelder dette som en oppsigelse av en del av tilbudet, og regler 

for oppsigelse gjelder. 


