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PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ MØRKVED SFO: 

 

 

Else Marie S. Haga                -   SFO-leder 

Marit Røsten                          -    Baseleder 

Ann Kristin Tømmerholen    -   fagarbeider  

Mette Haukåsveen                  -   barneveileder 

Janne Skundberg                    -   barneveileder 

Anne Mette G. Ingvaldsen     -   fagarbeider 

May Kitty Hagelund               -   barneveileder 

Solvor Helseth                          -  barneveileder 

Ann Elisabeth Rødsjø             -   fagarbeider 

Lene Hulleberg Nystrand      -    fagarbeider             

Malin Thoresen                       -   fagarbeider 

Elin Borgaard                           -  fagarbeider   

Robert Gregorczyk                  -   barneveileder 

Randi Evenstad                        -   barneveileder                        

  

Kontaktpersoner: 

Skolens kontor:                                  62 33 6 360 

Rektor Tone Strømberg:                   62 33 63 62 

Ass. Rektor: Lars Erik Pedersen:    62 33 63 63 

SFO- leder  kontor:                            62 33 63 71 

SFO:                                                     94 01 03 67   

 

Mail adr. SFO-leder: emm@ringsaker.kommune.no 

 

 

1. HVA VIL VI AT ÅRSPLANEN SKAL VÆRE FOR 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN? 

 

 En presentasjon av verdier og holdninger 

 En oversikt over aktiviteter i SFO- og den pedagogiske 

virksomhet gjennom året. 

 Et redskap som personalet ved SFO kan ha nytte av og kunne 

bruke som hjelpemiddel. 

mailto:emm@ringsaker.kommune.no
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2. HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? 

 

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud ut over den obligatoriske 

skoledagen for barn i 1. til 4. trinn og for barn med ulike 

hjelpebehov på 1. til 7. trinn. Ordningen er beregnet for de som 

har behov for tilsyn før og etter skoletid, etter skoleslutt i juni, før 

skolestart i august, høst og vinterferie og på elevfrie dager. Den 

enkelte kommune kan utforme tilbudet ut fra lokale behov. I 

Ringsaker skal SFO være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og 

inngå som en naturlig del av skolens virksomhet. Dette bidrar til 

helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom nært 

samarbeid mellom hjem og skole. 

Tilbudet skal legge til rette for barnas behov for tilsyn, omsorg, 

vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med 

jevnaldrende og voksne. 

SFO skal legge til rette for lek, allsidig aktiviteter og sosial læring 

med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. 

 

 

 
3. MØRKVED SKOLEFRITIDSORDNING 

 

Mørkved fritidshjem ble startet i 1989 på initiativ av ei 

foreldregruppe i skolekretsen.  

Ringsaker kommune overtok driften i 1992 og navnet ble 

Mørkved skolefritidsordning. 

SFO holder til i samme etasje som 1-3 trinn. Vi bruker hele bygget 

etter skoletid.  

Utearealet er identisk med skolens lekeareal. 

Ved oppstart av skoleåret har vi 103 barn i SFO.  

Grunnbemanning i SFO er en voksen pr. 15 barn. 
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4. DRIFTSFORM OG ÅPNINGSTIDER. 

 

Barna skal ha mulighet for et tilbud i tillegg til skoletiden i 

tidsrommet 07.00-16.30 mandag til fredag. Foreldre kan velge 

mellom hel og delt plass.  

Hel plass:    07.00-16.30 

Delt plass:   10 timer pr. uke 

 

Delt plass fordeles slik hver enkelt familie har behov for. Innenfor 

14 dager. 

På skolefridager kan barnet bruke delt plass slik: SFO-tiden i 

tillegg til skoletiden. 

SFO – dagen ser slik ut etter skoletid: 
 

For 1-4 trinn: 

MANDAG  TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

13.45-16.30 13.45-16.30 13.45-16.30 13.45-16.30 

 

13.45-16.30 

 

For 5-7 trinn: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

14.00-16.30 14.00-16.30 14.00-16.30 14.00-16.30 14.00-16.30 

 

   

          

      

 

            

                      
                            

                                                

I følge vedtekter for SFO i Ringsaker gis det adgang til å kjøpe enkelt uker 

i ferier , enkelttimer og enkelt dager såfremt dette ikke utløser behov for 

ekstra bemanning.     
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5.    Foreldrebetaling 2019: 

   Pr. mnd:        

Hel plass:                         kr.   2.490.00 

Halv plass                     kr.   1.410.00 

En fast dag pr.uke:           Kr.       940.00 

    

Hel uke i ferier inntil 47,5 t. pr. uke :          kr.    2.180.00 

Hel uke utenom ferier. pr. uke :                  kr.    1.120,00 

Enkeltsalg : 

Salg av enkeltdager inntil 5 t. daglig.            Kr.    355.00 

Salg av enkelttimer                             kr.       84.00  

Matpenger 

           Pris pr. dag når det er servering             kr.        18,00    

  

Søskenmoderasjon: 

          Fra 01.08.2013 gis det ikke søskenmoderasjon ved SFO.  

6. Forsikring 

Ringsaker kommune tegner ulykkesforsikring for barna i SFO. Denne 

gjelder også på vei til og fra skolen. Kommunen har ingen 

erstatningsplikt for barnas eiendeler i SFO.  (jfr. Vedtekter for de 

kommunale skolefritidsordningene i Ringsaker.) 

 

7. Opptak og opptakskriterier 

Søknadsfrist er normalt  februar hvert år. Opptaksperioden varer fra 

01.08 det året søknaden innvilges til den 30.juni det år eleven går ut 

av 4.årstrinn eller dere sier opp plassen før den tid.  (jfr. Vedtekter 

for de kommunale skolefritidsordningene i Ringsaker.) 

 

8. Ferieordning  

SFO har åpent på mandag til og med fredag fra 01.08. til og med 30. 

06.  

Noen unntak er det: SFO stenges f.o.m julaften t.o.m. 1. januar, 

samt mandag, tirsdag og onsdag før påske – og på planleggingsdager.  

Foreldrene må gi bindende melding om de ønsker å bruke SFO i 

skoleferier. Bemanningsplan blir fastsatt etter dette. (jfr. Vedtekter 

for de kommunale skolefritidsordningene i Ringsaker.) 

 

9. Planleggingsdager 

Det er 5 planleggingsdager pr. år. Hver enkelt SFO planlegger dagene 

i samarbeid med skolen. Felles kursdag for alle tilsatte kan legges til 

en planleggingsdag.  Foreldrene blir informert om dagene i god tid på 

forhånd. 
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Mørkved SFO har følgende planleggingsdager for skoleåret 2019/2020: 

 

 01.08     Torsdag 

 15.08     Torsdag 

 16.08      Fredag 

       22.11   Fredag (skolen har også fri)  

       31.01    Fredag (skolen har også fri) 

 

10. Matordning 

Ved Mørkved  skolefritidsordning har vi følgende matordning: 

Hvis barna skal spise frokost må de ha med ekstra mat. Dette 

måltidet avsluttes kl. 08.10. Barna tar matpakke med til måltidet 

kl.13.45 på SFO. 

Før skoletid kan dere legge matpakker/matbokser med navn, i boksene 

på SFO rommet. De er merket med trinn. Disse vil bli oppevart i 

kjøleskap. 

Hver fredag har vi matdag på SFO. Dette er enkle retter og vi har 

fokus på god bordskikk, sende og hjelpe hverandre.  Lager også litt 

ekstra mat i ferier. 

Barna kan velge mellom melk og vann til maten, ellers serverer vi frukt 

etter mat noen dager i uka.   

       Siste mandag i mnd har vi bursdagsfeiring med ispinner.  

       Betaling:  

       Matpenger blir lagt til faktura for SFO en gang  høst og vår.     

 

 

 

Det er lurt å ha en matpakke til skolen og en til SFO, da en del barn 

spiser alt til det første måltidet, - og er fryktelig sultne ved 

ettermiddagsmaten. Matpakken til skolen må ligge i sekken. 

 HUSK NAVN. 

 

 

 

11.   Nyttig å vite ved oppstart 

Kontakt hjem/SFO 

 Dere vil få brev om hva som skjer på SFO hver måned. 

Kontakten mellom SFO/ hjem foregår med Transponder (mobilskole), 

se eget skriv. 

1.trinn har informasjonsmøte og ”bli kjent dag” på våren, hvor SFO er 

representert. 
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12. Bringing og henting: 

Vi må ha beskjed om hvem som henter barnet til daglig. Er det andre 

som skal hente, må personalet gis beskjed om dette på forhånd. Gi 

klar beskjed til oss om barnet skal gå hjem alene. Noen barn er 

modne nok til selv å gi beskjeder. Ta kontakt med oss hvis dere mener 

det er slik for deres barn. Hvis barnet deres går hjem selv, 

oppfordres dere til å stikke innom av og til for å slå av en prat, 

rydde i barnets hylle, sjekke ekstratøy o.s.v.      

 

13. Være med venner hjem: 

Skal barnet være med venner hjem, avtales det på forhånd. Beskjed 

til oss på Transponder eller telefon. 

 

14.   Klesskift/ekstra tøy: 

Alle SFO – barn har sin egen plass merket med navn. Her kan de 

oppbevare klesskift. 

 Vi vil at foreldrene holder orden i dette, og sørger for at det alltid 

er skift der. 

NB! MERK TØYET.  

Alle skal ha innesko. Det er lurt hvis disse sitter godt fast på foten, 

slik at de også kan brukes i gymsalen. 

 

15.  Regntøy/vintertøy: 

Vi er alltid ute i løpet av dagen. Det er derfor viktig at barna har 

med klær som holder dem varme og tørre. 

 

16.   Gjenglemt tøy: 

       Gjenglemt tøy samles på fast plass på SFO. Klær kan også være 

       glemt i klasserommene, eller ved andre rom barna har brukt i løpet 

       av dagen. 

       Gjenglemt tøy fjernes etter 1 måned ( siste fredag i mnd)  

17. Sykdom/fri: 

Gi beskjed til oss hvis barnet er borte på grunn av sykdom eller har 

fri.  

Bruk Transponder - eller ring hvis det passer best. Barn som er borte 

fra skolen p.g.a. sykdom kan ikke være på SFO. Dette gjelder også 

dersom barnet blir syk på skolen. 

Gi beskjed om barnet har fått en smittsom sykdom/ lus .  

18. Medisiner: 

Skal barnet ha medisiner i den tiden det er hos oss, må dere inngå 

avtaler med oss.  
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19. Hvordan skolefritidsordningen tar i mot nye barn 

 Når SFO året starter 2. august vil personalet ta i mot de nye barna  

på best mulig måte.. Om våren inviterer skolen nye 1.trinns-foreldre 

til informasjonsmøte, hvor SFO er representert. 

          Det er besøksdag for nye 1. trinns-elever før sommerferien, hvor 

de blir litt kjent med rommene de skal være i på skolen og SFO. 

 På høsten er det foreldremøter, med informasjon om hvordan 

oppstarten har vært og hva som skal skje fremover.  

 

20. Styring  

Det skal velges 1 foreldrekontakt med vararepresentant blant alle 

foreldrene på SFO. En av foreldrekontaktene skal være medlem i 

foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Foreldrekontaktene har de samme 

oppgavene i forhold til SFO, som skolens foreldrekontakter har i 

forhold til trinnet, så langt det passer. 

 

Skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget ved skolen består av 

foreldre-, elev-, personal- og eierrepresentanter. Foreldrekontakten 

fra SFO kan være den ene av foreldrerepresentantene i utvalgene.  

(jfr. Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Ringsaker, § 

9.2) 

21. Samarbeid 

SFO samarbeider ukentlig med resten av skolen. Videre kan det være 

samarbeid med PPT, helsestasjon, barnevern, andre skoler og 

barnehager.  

SFO kan ta i mot praksiselever gjennom videregående skole og NAV, 

lærlinger og studenter. 

 

22. Taushetsplikt 

Alle ansatte i skolefritidsordningen er pålagt taushetsplikt i henhold til 

reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 til 13f. Forøvrig 

vises det til § 14.1 i Vedtekter for de kommunale 

skolefritidsordningene i Ringsaker. 

 

 

Vi oppfordrer alle foreldre til å sette seg inn i  

Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Ringsaker. 
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23. Dagsrytme 

Skolefritidsordningen har åpningstid fra kl. 7.00 til skolestart. Etter 

skoletid er det åpent til 16.30 hver dag.  

 Ved Mørkved skolefritidsordning har vi følgende dagsrytme: 

         

           7.00 – 8.15          Rolige aktiviteter. 

     Noen spiser medbrakt frokost frem til 08.10. 

         13.45      Barna kommer til SFO. Vi spiser                                                                             

    14.30-16.30         Tilbud om aktiviteter tilrettelagt av voksne -    

                            eller lek inne og ute. 

           16.30   SFO - stenger                                                                       

 

2.0 Mål for vår skolefritidsordning 
 
Skolefritidsordningen skal dekke mange behov, slik det er skissert i punkt 

1.2. Vi ønsker at barna på SFO skal oppleve helhet i hverdagen sin. Vi tar 

utgangspunkt i skolens pedagogiske plattform og arbeider ut fra den. 

 

MÅL:  

Barna skal få oppleve at de “er” noe, kan noe og betyr noe fordi de er den 

de er. Det er ønskelig at barna skal bli selvstendige og gradvis kunne ta 

ansvar for seg selv og sine omgivelser. Skolefritidsordningen skal være en 

del av barnas sosiale nettverk, et sted som gir trygghet og hvor det er godt 

å være. 

 
Skolefritidsordningen er dermed en virksomhet som preges av:   

     

 Trygghet 

 Omsorg    

 Trivsel   

 Glede     

 Mestring  

 

 

 

 

Målene kan oppnås ved å: 

 skape et miljø som preges av at barn og voksne tar hensyn til 

hverandre, og der samhold i hverdagen står sentralt. 

 la barna være med å bestemme hva vi skal gjøre på SFO. 

 tilrettelegge praktiske oppgaver og aktiviteter som barna kan 
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mestre ut i fra egne forutsetninger og evner. 

 lære barna å ta hensyn gjennom lek, måltider og andre 

aktiviteter. 

 bry oss om, ikke med. 

 

2.1 Satsingsområder 

 
1 Fysisk aktivitet og lek 

SFO-dagen bør være preget av god tid til lek og fysisk aktivitet. Barn leker 

og er aktive fordi de har lyst. Etter hvert som skoledagen er blitt utvidet, 

ser vi at barna har mer og mer  behov  for disse aktivitetene. 

 

Gjennom lek og fysisk aktivitet skjer:  

videreutvikling av sosiale og grunnleggende ferdigheter  

                    utvikling av språk, begreper og evne til å kommunisere 

trening i kroppsbeherskelse og motoriske ferdigheter 

utvikling av evnen til samarbeid 

trening i å lage og følge regler 

erfaringer i å ta avgjørelser 

etablering og utvikling av vennskap 

Vi har det gøy! 

 

            
 

 

2 Kunst, kultur og kreativitet 

Gjennom året gir vi barna erfaring med varierte former for kunst og kultur. 

De får utviklet kreativiteten sin gjennom arbeid med ulike uttrykk:  

 forskjellig teknikker/ materialer. 

 musikk 

 drama 

  

 

3 Natur og teknikk 

Vi tilrettelegger slik at barna gjennom året får mulighet for refleksjon og 

utforsking av ulike fenomener innen natur og teknikk. Her bruker vi området 

rundt skolen, lego, geomag og andre konstruksjonsleker. 
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4  Mat og helse 

Måltidet er mer enn mat: 

det gir fysisk og sosialt velvære 

det gir energi  

det er en arena hvor sosiale ferdigheter, gode måltidsvaner og skikker 

utvikles 

 

2.2 Gode voksenmodeller 

 

ER voksne som: 
 gir omsorg, trygghet og stabilitet.  

 tar barna på alvor og tar tid til å lytte  

 viser respekt og toleranse for ulikheter, både når det 

gjelder barna og de voksne. 

 snakker godt om andre.  

 er enige om hvilke regler som gjelder og har like 

reaksjoner overfor barna. 

 kan lære barna gode strategier for å løse konflikter.  

 

 

2.3 Omsorg 
 

Det at barna opplever et miljø som preges av god omsorg er viktig. 

Det kan være å passe på at barna får dekket sine behov for mat og tørre 

klær.  

Det er å gi barna utfordringer og stimuli de har behov for på ulike 

alderstrinn.  

Det er mye god læring i god omsorg, og omvendt. 

 

3.0 Gjennomgående innhold 
 

Den frie leken har stor betydning for barn. Dagen er derfor preget av mye 

lek både ute og inne. De voksne blander seg ikke så mye inn i den, - men er 

rundt barna og hjelper når det er nødvendig. 

Styrte aktiviteter er en forutsetning for å gi den frie leken gode vilkår. 

SFO-ukene er bl.a. derfor fylt med en del faste aktiviteter  

 

Spisegrupper: Det gir barna en ekstra trygghet å høre til i en mindre gruppe 

med voksne. Stunden brukes til informasjon og prat.  

Gymsal mandag og tirsdag: Voksenstyrte aktiviteter. Se punkt 2.1 
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Lek i vann : Av praktiske årsaker er det barn fra 3.og 4. trinn. som boltrer 

seg i vannet sammen med voksne.  Målet er at barna skal bli trygge og 

trives i vann. Vi drar til svømmehallen på Mjøsbadet i Brumunddal torsdag 

annen hver uke. 

 De barna som skal være med, får beskjed om dette på transponder. 

Avreise med drosje fra SFO 13.45 Tilbake her ca. kl. 15.30. 

 

Matdag: Hver fredag har vi mat på SFO. 

 Vi tilrettelegger for barn med allergi. 

Bursdagsfeiring: Den siste mandagen i mnd. Vi feirer de som har hatt 

bursdag denne mnd. Vi synger for barna og alle får en ispinne.  

 

4.trinn’s klubb: Gjennom året vil 4.trinn ha sin egen klubb, de vil ha sitt 

eget opplegg med ulike aktiviteter.  

 

Utover dette legger vi til rette for forskjellige aktiviteter. Disse varierer 

gjennom året alt etter hva barna er opptatt av. 

 

3.1 Periodebestemt innhold 
 

Her kan nevnes: 
Juleaktiviteter: Start først i desember. I denne perioden har vi tilbud om 

enkle aktiviteter.  

Påskeaktiviteter: Tilbud om enkle påskeaktiviteter.  

 

 

 

 4.0  Vurdering av årsplanen 

 

For å forbedre SFO, er det viktig å vurdere det vi gjør. Hvert emne i 

årsplanen vurderes ut fra hva som gikk bra, og hva som gikk mindre bra. 

Tilbakemelding fra barn og voksne er viktig. Det er derfor ønskelig at 

foreldrene forteller personalet hva de mener fungerer godt, og kommer med 

forslag til forbedringer.  
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AKTIVITETSPLAN  FOR  SFO HØSTEN 2019 

AUGUST 

 

P-dager 1.,15. og 16. 

Oppstart 

Frilek ute/inne 

 

Bli kjent med hverandre, huset 

og ute-området   

Gjennomgang av regler. 

Legge til rette frilek ute og 

inne. 

 

SEPTEMBER Frilek ute/inne  

Matdag på fredager.  

 

Basseng .19.09 

De som skal være med får 

beskjed. 

 

Vi bruker mye tid ute. 

Holde orden i garderoben. 

Gymsal mandag og tirsdag 

Bibliotek onsdager. 

OKTOBER 

 

 

 

Høstferie i uke 41 

 

Frilek ute/inne 

Basseng 03.10, 17.10 og 

31.10 

De som skal være med får 

beskjed. 

Matdag på fredager. 

Eget opplegg for høstferien. 

 

Gymsal mand og tirsd. kl. 

14.30-15.15 

Vi har aktiviteter på torsdager, 

og pynter opp i SFO. 

Bibliotek onsdager. 

NOVEMBER Matdag hver fredag. 

Basseng 14.11.+ 28.11 

De som skal være med får 

beskjed.  

22.11 P-dag- SFO er 

stengt.  

Gymsal mand. og tirsd. kl. 

14.30-15.15 

Aktivitet på  torsdager. 

Bibliotek onsdager. 

 

DESEMBER 

 

God Jul! 

 

Frilek ute/inne 

Adventstid 

Basseng 12.12. 

De som skal være med får 

beskjed. 

Matdag hver fredag. 

Varm mat 09.12. Julemat 

Gymsal mand. og tirsd. 

Aktivitet på torsdager. 

Bibliotek onsdager. 
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AKTIVITETSPLAN FOR SFO VÅREN 2020 

JANUAR 

 

 

Godt nyttår! 

 

 

Åpner igjen 02.01 

Ski/ake 

Matdag hver fredag 

Basseng:09.01 + 

23.01 

P-dag 31.01-SFO er 

stengt. 

Vi er mye ute.  

Bruker akebakken mye. 

Aktivitet på torsdager. 

Bibliotek onsdager. 

Gymsal mandag og tirsdag. 

FEBRUAR 

 

 

Ski/ake 

Matdag hver fredag 

Basseng: 06.02+ 

20.02 

Vinterferie uke  8  

Med eget opplegg.   

Fortsatt mye uteliv.  

 Bruker akebakken mye. 

Bibliotek onsdager. 

Gymsal mandag og tirsdag. 

 

MARS Ski/ake  

Matdag hver fredag. 

Basseng: 05.03 + 

19.03 

Aktivitet på 

torsdager. 

Aktivitetene vil være 

preget av vår/påske 

Vi er mye ute. 

Bibliotek onsdager. 

Gymsal mandag og tirsdag. 

APRIL 

 

Matdag hver fredag 

 

Basseng:02.04 

+16.04+30.04 

Aktivitet hver 

torsdag. 

 

Påskeferie: 

06.04-14.04  

Det er vår og det vil prege 

aktivitetene både ute og 

inne. 

SFO stengt mandag, 

tirsdag og onsdag i 

påskeferien. 

MAI 

 

Matdag hver fredag. 

Basseng:14.05 +28.05 

 

Vi er mye ute  

Bibliotek onsdager. 

Gymsal mandag og tirsdag. 

 

 

JUNI 

 

God sommer! 

 

Matdag hver fredag. 

Basseng: 11.06  

Siste dag før ferien: 

30.06 

Færre aktiviteter inne. 

Bibliotek onsdager. 

Gymsal mandag og tirsdag. 

 

 

 
 


