MÅNEDSPLAN – SFO
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Velkommen til SFO!
17
Vi møter elevene på
klasserommet etter skoletid,
og er mest mulig ute. Vi
ordner litt frukt som de får
rett etter skoletida.

19
Førsteklassingene får leke
både ute og inne, og bli
kjent med rutiner på Sfo.
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TORSDAG
20
Vi begynner å ta bilder
til veggpynt.

27

Frukt
Brøstadbotn barnegospel
starter. Gi oss beskjed hvis
barnet ditt skal delta der.
31
Vi ordner hver sitt laminerte
underlag til maling/plastelina.
Med bilde, maling, tegning
og/eller ord.

FREDAG
21
Fortsetter med å ta bilder…

28
Bursdagsmarkering for
sommeren og august.
Youghurt og müsli

1
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3
Liten tur i nærområdet.

4

VELKOMMEN TIL SFO!
Oppstarten blir litt spesiell i år, pga koronasituasjonen.
Men på en måte er det mer oversiktlig for ungene,
spesielt de yngste.
På tidlig (7-8.45) og seinøktene (14.35-16.30)
er alle sammen, men med avstand imellom
elever fra ulike klasser. Vi satser på mye
utelek.
- På andreøkta (12.50-14.35) er 1. og 2.klasse
hver for seg, men kan samarbeide litt og
hjelpe hverandre. Vi møter elevene i
klasserommet etter skoleslutt. 3. og 4.klasse
samarbeider og møtes på baserommet
(rommet som er mellom 1. og 2. sine
klasserom).
- Foreldre bruker samme inngang som eleven
sin, vasker hender eller spriter de, og vurderer
om de trenger gå inn hver dag. Husk også å
holde avstand til hverandre.
- På SFO dette skoleåret, er; Kate Nergård, AnnHeidi Richardsen, Britt Tove Skogstad, Katrine
Johansen og Åshild Chruickshank (leder Sfo).
- Vi blir å være minst 2 voksne på hver økt, på
noen andreøkter blir vi 3 eller 4.
- Vi setter pris på når dere gir beskjed hvis
barnet deres ikke kommer på Sfo. Gi beskjed
muntlig, via sms eller via kontaktlærer.
- I oppstarten blir det mest frilek, og litt
bildetaking til veggpynt osv. Gi oss beskjed
om det ikke er ok at vi tar bilder av barnet ditt
til bruk på vegger på skolen/Sfo/nettsida .
Til nettsida pleier vi passe på at det ikke er
ansikt på bildene, evt langt unna.
- Telefonnummer til Sfo er 456 36 398
- Åshild har 957 96 444
- Øverste leder for Sfo og skole er rektor MayElin Hals 467 49631.

Senere kommer
- Årsplan for Sfo
- Månedsplan og info hver måned
- Foreldremøter for 1. og 2. klasse, hvor
Sfoleder deltar.
- Info om ulike fridager fra skolen, hvor Sfo har
åpent. Pr i dag vet vi at den
3.planleggingsdagen vår blir 7.oktober, og da
har vi stengt.

Mat:
Mat på Sfo er innbakt i prisen.
Elevene som har førsteøkta, får frokost kl 08.00.
Det er som oftest brød og knekkebrød med pålegg,
men det hender vi lager havregrynsgrøt.
På andreøkta har vi ca 3 ganger pr måned noe ekstra.
Frukt, grøt, ostesmørbrød, fiskekake i pitabrød, vafler,
grønnsaker med dip e.l.
Vi oppfordrer alle til å spise matpakken sin ca 13.30tida, og da sitter de ved pulten sin eller ved et bord.
Noen spiser lite, noen mye. Gi oss beskjed hvis du
oppdager at barnet ditt spiser for lite hos oss, så
passer vi på.
Vi markerer bursdager sist i hver måned, med noe
ekstra å spise, og et kort som hilsen til de som har hatt
bursdag siste måned.

