
MÅNEDSPLAN – SFO 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

50 
9.12. 

Julelunsj 
13.40 

 

10.12 11.12. 
Vi går tur i nærområdet. 

12.12. 13.12. 
 

51 
16.12 

Siste innspurt med 
juleverksted. 

Husk å få med hjem ting de 
har laget! 

 

17.12 18.12 
 

19.12 
Halv skoledag 

Skolebussene går 11.45. 
Ta hjem uteklær og rydd i 

garderoben. 

20.12 
Dager med lys lilla har Sfo 

åpent for de som er påmeldt 

 52 
23.12 24.12 

Dagene 
med rødt 

har Sfo 
stengt 

25.12 26.12 27.12 

1 
30.12  31.12 01.01. 02.01 03.01 

2 
06.01 

Skolen starter igjen. 
07.01 08.01. 

Utelek og bålkos. 
09.01. 
Frukt 

10.01. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
Mandag 9.12 ordner vi til julelunsj for alle elevene på Sfo. Vi 
har invitert Tatiana, Tordis , Venke og May-Elin. 
Det blir rundstykker, brød, knekkebrød, kokt egg, røykalaks, 
juice, osv. Vi spiser når korøvinga er ferdig, 13.40. 

 
 

Evaluering november-desember: 
- Vi fikk endelig nok snø til å kunne ake med 

akemattene. Veldig stas!  
- Vi har utrolig kreative elever på Sfo, de tegner, 

klipper, limer, maler og leker i kriker og kroker. Det 
liker vi! Bakdelen er når det skal ryddes… Vi øver på 
å høre etter ved 1.gangs beskjed, og vi roser veldig 
når de gjør det.  

- Når de klipper og limer og teiper bruker de mange 
ark. Vi jobber med å kunne bruke «om igjen», både 
av hensyn til økonomi og miljøet.  

- Noen elsker forming, andre ikke i det hele tatt. 
Dermed kommer noen hjem med tegninger, 
perlebilder, julegaver osv., mens andre ikke er så 
opptatt av å lage noe. Ofte er de i lek og annen 
aktivitet, i stedet for å holde på med forming. 

Januar: 
- De første dagene etter julefri pleier vi gi rom for lek 

og uteaktiviteter. Mange elever er glade for å treffe 
venner igjen, og vi trenger å komme inn i rutinene 
etter jula. 

- HUSK å merke nye klær ungene kan ha fått !  
- Vi skal prøve være ute og ha bål oftere. Kanskje kan 

vi lage andre ting enn pølser og pinnedeig? Kom 
gjerne med forslag. 

- I januar tar vi litt mekkeverksted igjen. Har dere 
noen ødelagte cd-spillere eller lignende, så ta med 
så vi kan skru litt på de. 
 
 

 

Peppa Gris med armringer! 

RIP Peppa Gris… 
 

 
Ungdommer fra «Innsats for andre» spiller spill med 
elevene, de leker og hjelper til.  

Samarbeid om å pynte treet. 

 



 
 
 
 
 
 

 


