Evaluering januar, og informasjon februar og mars.
I januar var det mye kaldvær med vind, og veldig mye holka ute. Vi var derfor lite ute. Men i stedet
gjorde vi:
-

Brannøvelse med besøk av Leif Hermod som viste oss hvordan dra eller løfte noe ut fra
brann. Pluss at vi sang BÆ BU sangen for han, og alle fikk en kopi hjem.

-

Noen lagde stilige vinterskulpturer med gips og trepinner, mm.

-

Vi bakte massevis av solboller, og ungan storkoste seg med de.

-

Vi har spist ganske mye frukt :o)

-

Vi spraymalte et stort lerretsbilde, som et ledd i trivselsuka (samarbeide, alle bidrar, et felles
bilde). Det blir stilt ut i monter i mellombygget/hallen, når det er tørt. Dette synes alle
ungene er kjempeartig.

-

Det er veldig mye god lek blant elevene for tida. Vi kjøpte flere pledd, som de bruker til hus
og slott og kapper og elevene finner stadig nye lekeplasser. Noen ordner konserter og
danseshow, og mange leker med lego eller på gymmattene. Vi prioriterer frileken for ungene,
fordi den er så viktig for deres sosiale liv og læring. Og det å ha noen å leke fint sammen
med, er gull verdt for trivselen. Likevel ser vi at noen er slitne og ønsker mest å spille spill,
perle eller være alene eller bare med en til, i fred. Det beste er nok en god ballanse av dette
:o).

-

Når det er fravær på oss voksne i SFO-tida, bruker vi i hovedsak Tordis og Laila som vikar,
utenom oss som allerede jobber på SFO. På det meste kan vi være 28 elever i ei 2.økt, mens
på 1. og 3.øktene er det fra 4 til 11 barn.

Februar og mars:
-

Mere frukt :o)

-

Det blir BINGO for førsteklassen, en onsdag.

-

Vi skal være mere ute og leke, og satser på å ha bål.

-

I vinterferieuka har vi åpent hvis det er 5 eller flere påmeldt. Vanlig åpningstid, mat inkludert
og 100k for skoledelen pluss 50kr for økter ut over det dere alt har. Hold fristen for
påmelding, 19.2. Husk å si fra uansett om dere ikke trenger sfo den uka, så vet vi at dere har
fått beskjeden.

-

Påska nærmer seg også, og vi skal lage litt påskepynt i mars :o)

-

Vi pleier ha påskelunsj for ungan på SFO, hvor vi ordner rundstykker, egg, røykelaks mm.
Dato: 19. mars.
Husk; er dere ikke fornøyde med noe, si i fra til oss. Og ER dere fornøyde med noe, så si dette
også til oss!

6.febr. - 2018
Hilsen, Aase, Britt Tove, Line Merete, Marthe, Tatiana og Åshild.

