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INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE 
VELKOMMEN TIL STAVSBERG SKOLEFRITIDSORDNING  

Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er 

en orientering om skolefritidsordningen vår, hva vi velger å legge vekt på i arbeidet med barna, og 

hvilke mål vi har for arbeidet vårt. 

Vi gleder oss til samarbeidet med dere, og vi vil gjøre vårt beste for å skape en skolefritidsordning 

der barnet deres vil trives. 

Skolefritidsordningen (SFO) er et omsorgs- og fritidstilbud utover den obligatoriske skoledagen for 

barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov opp til 7. trinn. Det er lagt stor vekt på at den 

enkelte kommune kan utforme tilbudet ut fra lokale behov. Det er hittil stilt få formelle krav til 

innholdet, og det er store lokale variasjoner i de tilbudene som er etablert. 

Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og 

aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø. 

Tilbudet skal gis før og etter skoletid. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, allsidige 

aktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. 

 

FORMÅL OG MÅL 

SFO skal være et tilsyns- og aktivitetstilbud for barn fra 1. – 4. trinn. Tilbudet skal være med på å 

dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktiviteter i samspill med skolen og barnas nærmiljø. 

SFO skal preges av det samme menneskesyn og det samme verdisett som er nedfelt i 

grunnskoleloven, læreplan og skolens lokale læreplaner. 

Mål: 

Det viktigste målet for SFO er at barna skal utvikle et positivt selvbilde og få tro på seg selv som et 

betydningsfullt menneske. Det er ønskelig at barna skal bli selvstendige mennesker som gradvis 

kan ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Barna skal få oppleve at de er noe, kan noe og betyr 

noe i kraft av seg selv. SFO skal være en del av barnas sosiale nettverk, et sted som gir trygghet og 

hvor det er godt å være. 

SFO er dermed en virksomhet som preges av nestekjærlighet, trygghet, omsorg, trivsel, glede og 

mestring. 

Målene kan oppnås ved:  

Tilrettelegge praktiske oppgaver, aktiviteter som barna kan mestre ut i fra egne forutsetninger og 

evner. 

Lære barna å ta hensyn gjennom lek, måltider og andre aktiviteter.  

Bry oss om, ikke med. 
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Å skape et miljø som preges av at barn og voksne tar hensyn til hverandre og der samhold i 

hverdagen står sentralt. 

Viktige arbeidsmetoder for SFO: 

Gjennom lek, være gode voksenmodeller og vise omsorg. 

 

Vi oppfordrer alle foreldre til å sette seg inn i Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i 

Ringsaker. 

https://www.ringsaker.kommune.no Oppvekst og læring  SFO  Vedtekt for 

skolefritidsordningen (SFO) 

 

PEDAGOGISK INNHOLD 

Vi har vektlagt fem områder for mestringsglede som pedagogisk innhold i SFO: 

- Fellesskap/vennskap med jevnaldrende og andre i nære omgivelser 

- Lek og uorganisert aktivitet 

- Samvær med familie og andre voksne 

- Natur og miljø 

- Skape mestring 

 

Hovedmål: 

Å hjelpe barna å styrke sin identitet og utvikle et positivt selvbilde. 

 

Gjennomgående innhold: 

- Fysisk aktivitet 

- Matlaging 

- Forming 

- Frilek 

Det vil hver måned bli sendt ut en månedsplan i Transponder. Der finner dere hvilke aktiviteter 

som er planlagt på SFO for den kommende måneden og informasjon om nødvendige saker til 

enhver tid. Denne er det viktig å følge med på! 

 

 

 

 

https://www.ringsaker.kommune.no/
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NYTTIG Å VITE VED OPPSTART 

Måltider 

Barna må ha med seg mat til et måltid på SFO. I ferier må de som regel ha med to matpakker. Melk 

og jus kan bestilles gjennom skolen. Hvert klasserom har eget kjøleskap som mat og melk kan 

oppbevares i.  

 

Klær og sko 

Vi er ute i all slags vær, så det er viktig med regntøy og støvler. Alle må også ha innesko, for det blir 

ofte bløtt og møkkete i gangen. Barna får hver sin garderobeplass i gangen og der bør det ligge 

godt med skiftetøy. I vår måtte vi noen ganger være inne på SFO, fordi barna ikke hadde igjen tørt 

tøy, og i vinter fordi barna ikke hadde nok skift som votter, sokker og strømpebukser. Det er viktig 

at tøyet blir merket.  

 

Beskjeder 

Det første skoleåret er som regel de foresatte innom ved bringing/henting, og vi ser på dette som 

en viktig del av samarbeidet. Når barna blir eldre og kommer alene, er det viktig å holde kontakt 

gjennom Transponder og infomateriell.  

Vi vil ha beskjed dersom:  - Barnet blir hentet av andre enn de som vanligvis henter 

 - Barnet skal gå tidligere/senere hjem enn vanlig 

 - Barnet skal være med noen andre barn hjem 

Selv om barnet har faste avtaler om å vente ute ved parkeringsplassen eller gå hjem alene, ønsker vi 

at foresatte stikker innom av og til. 

 

Sykdom 

Hvis barna er så syke at de ikke kan være ute, må de holdes hjemme. De bør også holdes hjemme 

når de har smittsomme sykdommer (bortsett fra forkjølelse), selv om de ellers er friske nok til å gå 

på SFO. 

 

Samarbeid 

Det gis muligheter for samtale når foresatte måtte ønske det. Vi samkjører gjerne med skolens 

samtaletimer. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med dere foreldre, så ikke nøl med å ta kontakt 

eller komme med tilbakemeldinger, både ris og ros. 
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Dagsrytme 

Før skoletid: Vi holder til i klasserommet til 1. trinn. For dere som kommer om morgenen, prøver vi 

å ha en rolig stund. De som vil spise frokost, har mulighet til det. Vi prater og koser oss sammen og 

har et ledig fang ved behov. Det går ellers i tegning, spill og lesing. De som vil kan gå ut det siste 

kvarteret før skolen begynner. Da er det en voksen ute.  

Etter skoletid: I gangen henger ei liste som barna skal krysse seg inn på. Hver klasse møter opp i sitt 

klasserom. Vi starter alltid med opprop. Etter det spiser vi.  

 

PERSONALET 

Konstituert SFO-leder Michèle Stettler 

Fagarbeider  Mette Holter 

Barneveileder  Randi Irene Mikkelsen  

Barneveileder Mette Berntsen   

Barneveileder Halvor Torsvik 

Alle ansatte i SFO er pålagt taushetsplikt i henhold til regler om taushetsplikt i forvaltningsloven 

§13-13f. 

 

DRIFTSFORM OG ÅPNINGSTIDER  

Barna skal ha muligheter for et tilbud i tillegg til skoletiden i tidsrommet kl. 07.00 – kl. 16.30 mandag 

til fredag. Dere kan velge mellom hel og delt plass. 

Hel plass  07.00 – 16.30 alle dager i uka (inkl. skoletiden) 

Delt plass 10 timer pr. uke 

1 fast dag pr. uke 

Foreldre kan i stor grad selv velge hvordan de vil bruke de 10 timene. I utgangspunktet må ukene 

være like, men noen har turnusjobbing og leverer turnusplan til SFO. Det er ikke mulig å flytte med 

seg timer over til neste uke. Der er mulig å kjøpe enkeltuker, enkeltdager og enkelttimer dersom 

det er tilstrekkelig bemanning i SFO. 

Åpningstider:  Mandag, tirsdag, fredag kl. 07.00 – kl. 08.30 
  kl. 13.15 – kl. 16.30 

 Onsdag, torsdag kl. 07.00 – kl. 08.30 
  kl. 14.00 – kl. 16.30 
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OPPTAK OG OPPTAKSKRITERIER  

Søknadsfrist er rundt 1. februar hvert år. Målet er at alle som søker skal få tilbud. Etter fristens utløp 

tas det opp barn ut fra kapasiteten vi har.  

Her kan dere søke SFO-plass: 

https://www.ringsaker.kommune.no Oppvekst og læring  SFO  Søke plass på SFO 

 

OPPSIGELSE / ENDRING AV SFO-PLASS  

Den som er tildelt plass i SFO, kan foreta oppsigelse med en frist på 3 måneder, regnet fra den 1. i 

påfølgende måned etter at oppsigelsen ble avsendt. Oppsigelse skal skje digitalt. Ved overgang fra 

hel til delt plass, må søknaden om endring foreligge minst en måned før endringen kan 

gjennomføres. Dette gjøres også digitalt. Barnet har plass automatisk ut 4. trinn. 

Her kan dere si opp eller endre SFO-plass: 

https://www.ringsaker.kommune.no Oppvekst og læring  SFO  Endre SFO-plass 

 

 BETALING  

Foreldrebetalingen for de kommunale skolefritidsordningene fastsettes av kommunestyret. 

Endring i satsene skjer normalt ved årsskiftet. 

Satser per 01.08.2018 

Hel plass kr. 2415.- 

Delt plass kr. 1370.- 

1 fast dag pr. uke kr. 990.- 

 

Korttidsplasser 

Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke kr. 2110.- 

Hel uke utenom ferier. Gebyr pr uke  kr. 1085.- 

 

Enkeltsalg opphold 

Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag kr. 328.- 

Enkelttimer. Gebyr pr timer  kr. 77.- 

 

Annet 

Det gis ingen søskenmoderasjon for barn nr. 2 og følgende.  

Barna er ulykkesforsikret. Denne forsikringen gjelder i skolefritidsordningen og på turer. 

https://www.ringsaker.kommune.no/
https://www.ringsaker.kommune.no/
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FERIEORDNING  

SFO har åpent fra 1. august til 30. juni, dersom ikke kommunestyret har gjort annet vedtak for de 

enkelte skolene.  

SFO ved Stavsberg er stengt f.o.m. julaften t.o.m. 1. januar, samt mandag, tirsdag og onsdag før 

påske. 

Det blir sendt ut behovslapper i god tid før skoleferier. Vi ber dere respektere fristen for 

påmelding, da bemanningen blir satt opp etter antall påmeldte barn. Dersom noen likevel ikke 

har svart innen fristen, tolkes dette som at de ikke skal ha plass i ferien. De kan da ikke møte opp og 

delta på SFO sine aktiviteter. 

 

 

PLANLEGGINGSDAGER  

Det er 5 planleggingsdager pr. år. Hver enkel skolefritidsordning planlegger dagene i samarbeid 

med skolen.  

Planleggingsdagene i 2018/2019:  

Mandag 13. august 2018 

Tirsdag 14. august 2018 

Fredag 30. november 2018 

Fredag 25. januar 2019 

(En planleggingsdag er ikke blitt tidsbestemt enda. Mer informasjon følger.) 

 

 


