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Evaluring mars-april:
-Mekking er fortsatt populært hos mange, og vi tar gjerne imot
pc/cdspillere/radioer o.l. Det blir mye rot og søppel av det, men samtidig utforsker
ungene veldig, og får bruke verktøy- og det liker de.
-Mange har laget seg påskepynt, mens andre vil heller leke.
-Vi ser når vi har mat i Sfo-tida, gjør det at flere spiser, enn hvis de skulle ha spist av
matpakken sin. Mange er fri for mat, eller ikke sultne til spisetida på Sfo. Men har vi
frukt eller vafler eller noe annet, da spiser de. Da vi spurte ungene hva de mener er
bra på Sfo, var mat/måltid en ting som gikk igjen. Vi har ikke budsjett til å ha mye
mat hver dag, men har flere måltid nå enn tidligere år.
-Vi er mer ute nå, og har tatt fram hoppetau og gatekritt. Ofte er utedressene våte
etter skoletida, og de får lov å ha bare jakke og lue når vi bare er på asfalten.
-Vi har hatt noe sykefravær og annet fravær i mars, og er heldig som kan bruke
Tordis og Tatiana som vikarer.

Info april og mai:
- Vi har stengt i påskeuka, pga for lite unger påmeldt. Dere får nå
sommerferieskjemaet, og i sommerferien har vi åpent omså bare 1-2
elever påmeldt. Siden påska er sein i år, kommer disse påmeldingene
nesten «oppå» hverandre. Igjen er vi veldig glad for å få skjema inn
selv om dere ikke har behov for Sfo. Da vet vi i alle fall sikkert at dere
har fått skjemaet heim.

- I ukene før 17.mai skal vi lage litt pynt i rødt, hvitt og blått. Noe
henger vi opp i idrettshallen for å pynte til arrangementet der.

- Siste planleggingsdag dette skoleåret blir 24.juni, og da har vi stengt.
- Sjekk at dere har nok skifteklær med eleven. Ofte har vi unger med
barføtter pga sokkene er i tørkeskapet :o) Og tida framover bringer
mye snøsmelting, og dermed vått uteområde.

- Det er lurt å ikke ha for «nye eller pene» klær på skole/sfo. Noen
unger er redde for å skitne til de fine klærne sine, og lar være bli med
i lek eller forming pga det. Unger er unger, og hvis de har fått skitna
seg litt til, betyr det jo bare at de har vært aktive, og holdt på med
noe artig :o)

Dette mener elevene er bra med Sfo !
Samarbeidsøvelse i Trivselsuka

