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24.9. 
Sender ut sms om behov for 

sfo i høstferien. 

25. 26. 
«Innsats for andre»-gruppa 
kommer med boller til oss i 

dag :o) 

27. 
Frist for å melde behov til 

høstferien.  

28. 
Bursdagsmarkering med 

fiskekaker i pitabrød. 
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1.10. 2.10 3.10. 
Tur til biblioteket. 

 
 

4.10. 
SKOLEFRI 

Åpen sfo hvis behov 

5.10. 
SKOLEFRI 

Åpen sfo hvis behov 
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8.10. 
Brannøvelse 

 

11.10 12.10. 
 

13.10. 
 

Marmoreringsmaling 

 

14.10. 
Fortsette med 

marmoreringsmaling. 
Lage rammer på bildene. 
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15.10. 

Henge opp 
marmoreringsbilder på 

vindu og vegg. 
 

16.10 17.10. 
 

18.10. 
 

19.10 
Frukt med youghurt. 
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22.10 23.10 24.10. 

Tur til Sansehagen, med 
bananer i lange baner. 

25.10. 26.10 

 
 
 
 



 

Evaluering: 
Vi har kommet godt i gang, og elevene begynner finne 
roen i lokalene, rutinene og i hverandre. Det er mye 
lek og aktivitet i 2.øktene, og noe roligere på 1.og 
2.øktene.  
 
Vi har hatt noen turer i hallen med 1. og 2.kl. Det har 
ellers vært mye utelek med fotball, paradis, tegne med 
kritt og lek i sandkassa. Inne har det vært en del 
maling, tegning, veving og perling. Butikklek på 
dukkerommet er også populært, samt fotballspillet, 
lego og småbiler. 
 
Hittil har det gått greit med henting/beskjeder/buss 
osv. HUSK å skriv i meldingsboka eller send sms/ring 
om det er endring i hvordan barnet skal dra hjem.  
 

 

Er dere misfornøyd med noe, si det til oss. Er dere 
fornøyd, si det også til oss! 

 

 

Videre i sept-oktober:  
Vi skal ha en brannøvelse, kun i SFO-tida. Det er viktig 
å øve på rutinene hvis det skulle bli nødvendig med 
evakuering. 
 
Dere får forespørsel på sms 24.9., om behov for Sfo i 
høstferien.  Svarfrist 29.9.  
 
Ellers blir det litt mat, litt turgåing og 
formingsaktiviteter. Vi satser på å være mye ute, 
også. 
 
Valgfaggruppa «Innsats for andre» kommer med 
boller til 1.klassens Sfo-økt 28.sept :o) 

 
 
 
Åshild har endra kontortiden til :  
 
Mandager 8.45-12.00 
Tirsdager 9.40-14.30. 
Jeg er noen ganger også på torsdag fra 12-12.50. 
 
Send melding eller ring hvis dere vil noe, så avtaler vi 
tidspunkt for en prat.  
Sfo: 45636398 
Åshilds tlf : 95796444 
 
 
 
 

 
 


