
Evaluering desember:  

- Desember bar preg av Rampenissen. Flere unger var ganske oppgira av Rampenissen, 
adventskalendere, spenning og forventninger knytta til jul, så vi måtte prøve roe litt ned med 
nissestrekene. Rampenissen var ikke så rampete, han ville mest at alle skulle ha det bra, bl.a 
ved at vi skulle ta gruppeklem når han hadde vært der. Unger skreiv brev til Rampenissen, og 
mange hadde spennende ideer om hvordan han kom seg inn, hvor han bodde, osv. I det siste 
brevet fra han skreiv han at fra nå av heter han Hjertenissen, fordi det rimer på Fjertenissen 
:o). 

- Noen unger lagde mye julepynt og tok hjem som gaver. Andre lagde lite, eller ingenting. Slik 
blir det ofte. Ikke alle liker å holde på med forming og baking, mens andre elsker slikt. 

- Da vi hadde litt snø, var flere ute og akte i akebakkene, eller lekte med skihoppere og 
akefigurene. Håper på mer snø og stabilt roligere vær, fordi det er lettere for ungene å være 
ute og leke da. 

- Det var en del bråkete lek før jul. Med det mener vi for eksempel lek der noen er politi, noen 
unger blir fanga, satt i fengsel, løping og roping. Slik lek kan være artig, men sjelden så lenge. 
Uansett er det lek som må lekes ute, og med litt tilsyn slik at vi er sikre på at alle har det bra i 
leken. 
 
 
Videre i januar/februar:  
• Vi tenker å starte med mekkeklubb snart. Vi tar fortsatt imot tekniske duppeditter som 

kan skrues og forskes på. 
• Vi forbereder oss på at sola kommer tilbake. 
• Dere får en oppsummering fra Foreldreundersøkelsen vi hadde i november. 
• Uke 10 har skolen vinterferie. Sfo har åpent såfremt 5 eller flere barn er påmeldt. 
• Julie har fått vikariatet til Malin, ut skoleåret.  

    

Med hilen oss på Sfo: 

Katrine, Line-Merete, Liv, Julie, Tatiana, Vilde, Beate og Åshild (Britt Tove er for tida tatt ut for å være 
i andre timer i skolen, men vi håper ho er snart tilbake). 

 
  
 


