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20.8. 
Vi blir kjent med hverandre. 
Bilder av Superhelt-voksne 

er kommet på veggen! 

21.8. 22.8. 
 

23.8. 
Frukt 

 

24.8. 
Vi tar bilder av elevene, og 

ordner smurfebilde med 
ballong til hver elev(det tar 

etpar uker å få ferdig til alle) 
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27.8. 

Brøstadbotn barnegospel 
starter øving i dag 13-13.40. 

28.8 29.8. 
 

30.8. 31.8. 
Bursdagsmarkering 

for de som har hatt i juli og 
august. 

Fruktspyd 
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3.9. 4.9 5.9. 
Gå på biblioteket. 

 

6.9. 
Lek i idrettshallen 

7.9. 
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10.9. 
Risengrynsgrøt 

 
 
 

11.9. 12.9. 
 

13.9. 
Såpeboblelek ute. 

Vafler 

 

14.9. 
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17.9. 18.9. 20.9. 

Tur i nærområdet. 
21.9. 

 
 

22.9. 

 
 
 



Informasjon SFO august-september 2018 

 

I starten prøver vi å bli kjent med de nye elevene, og at de skal få bli kjent med oss og 
med rutiner på SFO. 
Vi vet at overgangene mellom sfo/skole og sfo/hjem er viktige å få til å fungere, for oss 
voksne. 
For elevene er det viktig at de er trygge, at de har noen å være sammen med, og at de 
har noe å gjøre. 
Vi fokuserer mye på frilek på SFO, og er både inne og ute i Sfo-tida. Noen ganger gjør vi 
aktiviteter som lek i hallen, lek med såpebobler, har bål ute, agentløype ute, rebusløype, 
butikklek osv. 
Mange liker å leke med lego, sitte og perle/tegne/male/veve og vi ser en del av ungene 
velger bordaktiviteter fordi de er litt slitne etter skoledagen.  
Etter hvert blir alle mer kjent, og vi kan hjelpe ungene til lek eller aktiviteter som de 
kanskje har lyst til, men ikke tør prøve i starten. 
 

HUSKELISTE FOR FORESATTE: 
- Ha mat nok med til sfo-tida.  
- Ha klær til all slags vær 
- Ha gjerne innesko med (det kan bli nokså vått ute i 

garderobene/yttergangen/toalettene) 
- Gi tydelige beskjeder om henting/buss/fravær 
- Når vi sender ut sms/forespørsler med svarfrister; hold 

fristen og svar på forespørselen. 
- SFO tlf har 456 36 398.  
- Åshild C, leder SFO har tlf 95796444. Kontortid tirsdager 

og 10-12.30 torsdager. 
- Si fra hvis vi ikke skal ta bilde av deres barn til nettsida, 

eller veggbilder på skolen. 
- Dere får hjem månedsplan og annen info som ranselpost, 

men det blir også lagt ut på elvetun.net,  og under «sfo» 
på nettsida. 
 

- Er dere misfornøyde med noe; si det til oss!  
- Er dere fornøyde med noe; si det gjerne også til oss :o) 

 
 

 
 

 
Hilsen Tatiana, Britt Tove, Line-Merete, Katrine. Malin, Aase, Vilde(lærling) og Åshild. 
 

 


