UKE

MANDAG

TORSDAG

FREDAG

12.10

14.
Vi lager pinnedyr og
spiser med
pålegg.

15.
Vi skal se filmen
«Bestevenner», i dag og
neste torsdag.

16

19

21

22
Se ferdig filmen
«Bestevenner»
Vi snakker etterpå om
innholdet, og hva vi tenker
om det.

23

26
Brannøvelse, ca kl 13.50

28

29

30
Markere bursdagsbarn i
oktober, med pizza

2.11
Vi sender ut sms om behov for sfo på
16-17.november

4.11

5.11
Bål og pinnebrød

6.11
Frist for å melde på til
skolefridager

42
43

MÅNEDSPLAN – SFO
TIRSDAG
ONSDAG

Smoothie!

44
45

I september
- Var vi bl.a og plukka tyttebær og lagde
trollkrem
- Hadde vi ostesmørbrød, pinnedyr og en del
frukt.
- Var vi på kurset «Mitt valg». Det var veldig
inspirerende, og artig.
- Vi jobber med temaet «Demokrati og
medborgerskap» på hele skolen i høst, og på
Sfo skal vi se en film om bestevenner med 12.klasse. 3.klasse har alt sett den.
- Når vi starter 2.økta har vi opprop, og alle
sitter ved bordene. Vi skal ordne ei ny og
bedre plassering for hver enkelt, for å sikre at
det føles ok for alle. Likeså tar vi hensyn til uro
og det å øve på å sitte sammen med andre
enn de «vanlige». Vi følger med og gjør
endringer hvis det trengs, etter hvert.
- Pga sykdom ble ikke Informasjonsheftet vårt
ferdig før nå. I det finner dere informasjon om
ansatte, innhold og praktisk informasjon om
Sfo-tilbudet.

I oktober skal vi
- Ha brannøvelse 26.10. Vi forbereder elevene
på starten av 2.økta, og er spesielt obs på
elever som synes dette er skummelt. Si fra hvis
du vet at barnet ditt er redd for
brann/brannøvelser (Vi skal ikke ha brannbil
med).
- Se en film om bestevenner, og reflektere litt
over begrepene venner, utenforskap, osv.
Vi trenger ikke nødvendigvis være
bestevenner med alle, men vi skal være
høflige og greie, og vise respekt for alle.
- Sende ut sms om behov for Sfo 16. og
17.november, når skolen har stengt.
- Begynne så smått med mekking på ødelagt
elektrisk utstyr, og å bruke kapp fra
materialer. Vi skal få tak i vernebriller, og mere
spiker og stifter først.
Venner er som stjerner. Det er ikke alltid
du ser dem, men du vet at de er der.

Mirela Zarnescu ble valgt som SFO sin
representant til Samarbeidsutvalget
ved skolen.

