
 

Januar:  
- Mye frilek: butikk/bank/klubb, med 

lekepenger. Vi måtte være nær og observant, i 
forhold til litt utestengelse i «klubbene». 

- Noen har laget soler, mange har laget 
snømann av hvit sokk fyllt med ris. 

- Noen unger vil ofte være ute, mens noen liker 
best å være inne. Vi blir nok å være mer ute 
fremover, nå som det er lengre lyst.  

- Vi lagde ikke felles sol med handavtrykk, pga 
elevene skal lage noe lignende i Trivselsuka, i 
uke 9. 

- På planleggingsdagen gikk vi bl.a gjennom 
foreldreundersøkelsen. Vi blir å gjennomføre 
det annet hvert år fra nå. 

 

 
 

 

Februar: 
- Trivselsuka blir i uke 9. Vi på SFO 

markerer den med noen leker som 
illustrerer samarbeid og det at alle 
betyr noe i ei gruppe. Vi ordner også litt 
ekstra frukt denne uka. 

- Ta gjerne skiene med. Husk å merke 
utstyr med navn. 

- Vi skal ha pølsekiosk :o) 
- Vi spør elevene: HVA er bra på SFO? Og 

så lager vi en ordsky av begrepene. 

 
 
I skolens vinterferie har SFO åpent dager det er 
5 eller flere barn påmeldt. Dere får en sms og 
må svare innen fredag 22.februar for å melde 
behov.  
 
 
 
 
 

13 svarte på foreldreundersøkelsen i november. Det 
var mye positiv tilbakemelding fra dere, bl.a at 
ungene trives, og at dere mener personalet bidrar til 
et positivt og trygt miljø. Vi kan bli enda bedre på å 
tilpasse aktivitetene til elevgruppa, og på å variere 
aktivitetene i ferier. Vi fikk positiv tilbakemelding på 
samarbeid med dere, og at vi gir ut tilstrekkelig 
informasjon. Måltidene kan bli mer varierte og vi 
oppfatter det slik at en del ønsker flere måltid. Mht å 
ha større plass hvis det kostet mindre, var det bare 3 

som var enige i det. Noen få har bruk for SFO i 
høytidene. Noen få ønsker at SFO har åpent når 

skolen har planleggingsdag, eller samtidig med 
barnehagen. Vi prøver legge noen dager samtidig 

som bhg. De fleste ansatte på SFO skal også delta på 

skolens planleggingsdager, og det vanskeliggjør å ha 

åpen SFO slike dager(må i såfall ta inn flere vikarer). 

Vi kan se hva vi får til :o) 
 
 
 

 


