
MÅNEDSPLAN – SFO 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

22 
27.mai 

Bursdagsmarkering med  

fiskekaker i pitabrød. 

28.mai 29.mai 30.mai 

Kristi himmelfartsdag 

31.mai 

3.kl lager kake sammen med 
Vilde, til ALLE på SFO! 

23 
3.juni. 

 

4. 5. 

 

 

6. 7. 

 

  24 
10.juni 

Agentløype ute! 

 

11 12. 

Tur i nærområdet 

13. 14. 

 

25 
17.juni 18 19. 20. 

Bursdagsmarkering med 
pannekaker. 

21.6. 

Siste skoledag 

26 
Stengt pga planleggingsdag  Sommer-sfo i ukene 26-28, 

og 32-33, for de som har 
meldt seg på. 

 GOD sommer, til dere alle! 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Flere unger hjalp til med å vaske bort solene, og gi 
plass for 17.maipynt. 

Mai :  
- Vi hadde endelig pizza, DET er lenge siden sist. 
- Vi lagde noe 17.maipynt, bl.a perlebilder, og 

store bilder med dusjflasker(se under) 
- Påkledning; vi prøver få elevene til å kjenne 

etter selv, men samtidig passe litt på at de ikke 
går for tynnkledd, heller. 

- Vi lagde stilige bilder til 17.mai, og de hang til 
pynt i hallen og mellombygget på 
17.maiferinga.  

- Neste år satser vi på å sende ut skjema om 
sommer-sfo på mail. Flere foresatte 
glemmer/finner ikke/mister ranselpost. Når vi 
får iPad i bruk, skal det være lettere å sende ut 
felles-informasjon. Vi minner likevel om at 
frister er til for å holdes. 

- Vi har fortsatt mekking, men skal få tak i 
arbeidshansker og flere ting å mekke på. 

Juni:  
- Ansatte til høsten: Åshild, Katrine, Liv ut sept. 

Vi vet ikke enda hvem flere. 
- Tatiana 70 år og slutter i juni. Vi satser på at 

hun kan være vikar videre :o) 
- Sommer sfo blir også i år på skolen. Vi har 

åpent for de som har meldt seg på. Nærmere 
info kommer før skoleslutt. 

- Uke 33 er neste års 1.klassinger på Sfo, i 3 
dager. VI skal på kurs(hele skolen)i Målselv 
torsdag 15.8, og har vår planleggingsdag på 
Sfo fredag 16.8. 

- Fra skolestart i uke 34, har vi vanlig åpningstid 
7-16.30. Fra høsten er det nye oppholdstider 
og dermed endra foreldrebetaling for Sfo. Se 
mer info på kommunens nettside, eller ta 
kontakt med Åshild eller Stine 
Øverli(sekretær). 

 
Vi har hatt bilder hengende på kommunehuset for å 
pynte opp litt der. I mai byttes disse ut med andre 
bilder fra oss. Ta gjerne en titt på de når dere er innom 
der. 3 bilder henger også ved legekontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her sprayes med rødt, hvitt og blått!   

Ungene syntes det var kjempeartig å vaske! 



 
 
 
 
 
 

 
 


