
Evaluering og info for oktober-november 

I oktober har unger på SFO;  

- Vært på Folkebiblioteket. 

- Malt med marmoreringsfarger. Griste, men du verden så pent det blir. Noen bilder henger i 

vinduet på SFO. 

- Spilt en del fotball i ballbingen. 2 til 7 gutter bruker ballbingen nesten hver gang de har Sfo. 

- Laga minst 100 nye perlebrettbilder! Det går i halloweenpynt, «hamburgere og chips», 

enhjørninger, frosker og prinsesser, mm. 

- Lekt mye fin lek med biler, dukker, klosser, butikken, lego, plastelina osv. Det er stor aktivitet, 

og mange koser seg med å lage ting i plastelina, lage hus med lego, eller bruke JoVobrikkene 

til å lage ulike figurer.  

- Hatt brannøvelse! Veldig spennende, men helt nødvendig. Vi var godt forberedt, men likevel 

gikk mange unger feil da de gikk ut. Mange løp, så vi må øve på å holde roen, og gå ut på 

baksida. Vi satser på en ny øvelse om ikke alt for lenge, muligens ikke varsla denne gangen. 

Vi har satt Julie Lilleng inn for Malin(som er sykemeldt til permisjonen starter), i første 

omgang ut november.  

Videre i høst skal vi: 

-  Være ute, og ha bål, ha Områdebingo ute, være i idrettshallen mm. 

- Vi sender ut SMS om behov for SFO mandag 19.11. Skolen har da stengt.  

- Tirsdag 20.11 har både skolen og SFO planleggingsdag, og STENGT. 

- Dere får et skjema med en FORELDREUNDERSØKELSE, som vi ber dere fylle ut. Kan leveres 

anonymt med å sende i posten til skolen(merk konvolutten med SFO). Dere kan også sende 

skjemaet med eldre søsken, via kontaktlærer. I tillegg henger vi opp en konvolutt over 

kjøkkenbenken på SFO, som man kan legge de i. Håper flest mulig svarer på dette. Vi ønsker 

tilbakemelding på hva dere mener om SFO-tilbudet, om oss ansatte, og innholdet på SFO. 

Dette er også et ledd i «medvirkning og inkludering», i foreldresamarbeidet vår. Vi ønsker jo 

å være så god som vi KAN få til, og da er det viktig med tilbakemelding. På forhånd takk!  

                                            

Hilsen oss på SFO 


