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Skolestart 
Vi tar i mot nye og gamle 

elever.  
VELKOMMEN! 

Vi snakker litt om hva vi kan 
gjøre og ikkje gjøre på Sfo 

På mandager  2.økt er vi 26 
elever. 

De første ukene bruker vi til 
å bli kjent med de nye 
elevene, og innarbeide 
rutiner. Ny månedsplan 

kommer i månedsskiftet. 

 1.klasse har sfo alene i 
2.økta 12.50-14.35 

7 elever 
 

Vi spiser litt frukt og leker. 
 

1.og 2. kl har Sfo i 
2.økt. 
 
16 elever. 
 
Vi leker og gjør oss 
kjent med rommene 
på Sfo. Vi har fått litt 
nye leker og spill, og 
har ordna klosserom 
for konstruksjonslek. 

 
 

Fredager har vi 25 elever frå 
1-5.kl. 

Elever og voksne lager 
plakater med trivselsregler 

for Sfo.   
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Utelek med såpebobler. 

 
Brøstadbotn barnegospel 

starter opp.   

 Vi tar med matpakkene og 
går en tur ned i fjæra. 

Husk støvler og klær etter 
vær. 

 Vi feirer alle som har hatt 
bursdag i sommer, med 

fruktspyd og bursdagssang, 
samt «bursdagsdiplom» 

 
Kort info i forbindelse med oppstart:  

• Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til nytt skole og Sfoår! 
• På Sfo i år jobber Katrine Johansen, Vilde Nordahl, Britt Tove Skogstad og 

leder Åshild Chruickshank.  
• Åshild har kontortid: mandager 9.00-12.00 ,onsdager 9.45-12.45 og 

fredager fra 11.00-12.30. I kontortida kan jeg nås på tlf 957 96 444. 
• Sfo sin telefon kan nås i åpningstida, men når det er skoletid, er det ingen 

på Sfo. Legg igjen en sms, så ringer vi opp igjen hvis det trengs :o) 
Telefonnummer til Sfo er 456 36 398. 

• Vi kan fortsatt selge enkeltøkter, de koster 100 kr pr økt. Ring eller send 
sms helst en dag eller flere dager før. 

• Vi sender ut månedsplan med litt info og evaluering hver måned, ca ved 
månedsskiftet. Det legges også ut på elvetun.net, under Sfo.  

• Åshild kommer til å delta på første foreldremøte i 1. og 2. kl., med litt mer 
info. 

• Som før; ha klær etter vær, gi tydelige beskjeder om når/hvem henter, si 
fra at dere henter barnet (hvis vi ikke er der akkurat da) 

 
• Dette er hva elevene i fjor sa var bra med Sfo :o) Vi har lyst å prøve ha enda 

mere smågrupper som kan gå i hallen, gå på tur, være på sløyden osv. Dvs 
at alle får ikke gjøre alt samtidig, men hver sin tur. Vi tester ut, og evaluerer 
etter ei tid. Dette blir etter noen uker, når vi har «gått oss litt til». 

• Vi ser fram til godt samarbeid med dere!  Hilsen Katrine, Vilde, Britt Tove 
og Åshild 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


