UKE

MANDAG
9

MÅNEDSPLAN – SFO
TIRSDAG
ONSDAG
10
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TORSDAG

FREDAG
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19
Lage plakat.
Vi spør elevene:

20.
Vi markerer «Verdens
barnedag», for å feire barnerettighetenes fødselsdag.

46
47
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SMOOTHIE
18

Skolen har stengt mandag
16. og tirsdag 17.
Sfo er åpen for de som har
meldt seg på innen fristen.

Hva har barn rett til?

23

24

25

26

27

30
Vi begynner med enkel
adventskalender.
Bursdagsmarkering for
november med
risengrynsgrøt.

1.desember
Frist for å
levere
skjema om
behov for
Sfo i
forbindelse
med jul og
nyttår.

2.12

3.12
Vi begynner å bake !

4.12

Evaluering oktober:
- Blitt mørkere, og mye regn = mindre fristende
å være ute på seinøkta
- Smoothie var veldig populært. Vi har kjøpt oss egen
blender, så det skal vi ha oftere!
- Vi hadde brannøvelse mandag 26.10. Vi prata først med
ungene om HVA vi skal gjøre når alarmen går. Da
alarmen gikk ble det litt kaos, og noen sprang ut og
mange ropte. Vi ble enige om å gjøre det en gang til, og
det gikk mye bedre. Ungene var roligere, og de gjorde
akkurat det de skulle. Den som glemte noe, det var
Åshild… Hvis brannalarmen går mens ungene er på Sfo,
skal alle elevene først gå på baserommet for kjapp
telling, og så gå ut på baksida. Åshild skriver rapport etter
øvelser, og sender brannvernansvarlig i kommunen.
- I anledning tverrfaglig tema om «Demokrati og
medborgerskap», har vi over to torsdager sett filmen
«Bestevenner». Den handler om 3 venner hvor den ene
skal sendes ut av landet, og de to andre gjør hva de kan
for å hjelpe. Vi stoppa filmen underveis, og snakka om
innholdet og hva som skjedde. Mange elever levde seg
veldig inn i filmen, og opplevde at de syntes synd i
jentene, eller mente at det var bra de hjalp hverandre. Vi
fikk fram mange fine tanker om det å hjelpe til, det å
være sjenert, og det å være redd.
- Fra 2.november ble det stramma inn igjen, og vi kan ikke
alle være i lag på 2.øktene på Sfo. Det er spesielt
utfordrende for 3-4.kl, som liker å være på de små
rommene, men nå kun kan være ute, på baserommet
eller i lang-gangen. Vi prøver finne på aktiviteter for dem,
som de kan gjøre der.

Dette er filmen vi så med 1. og 2.klassen. (3.klasse
så den på skolen).

Neste tverrfaglige tema er
«Folkehelse og
livsmestring».
(Starter fra slutten av
november.)

November:
- Vi skal få tatt bilder av alle elever og
voksne for å kunne lage et «kart» med
alle på Sfo, for å lettere lære å bruke
tegnspråk, til elever som ikke har språk
nok til å si navn muntlig.
- Pga Covid 19 kan elevene ikke ha med
seg leker på skole/sfo.
- I desember blir vi å få besøk av
«Rampenissen». Han gjør nok litt
rampestreker, men ikke så mye at vi
blir tullerusk og stressa.
- Ungene blir å få en liten adventsgave
hver, og mulig det er rampenissen som
bestemmer hvem som skal få hver dag.
Vi åpner brev fra rampenissen på
2.økta (12.50-13.00 tida).
- I desember skal vi bake litt, lage litt
julepynt og prøve å ikke stresse så
mye. Vi vet at unger blir ekstra gira i
denne tida, så vi skal prøve ta det rolig.
- Dere får snart et skjema med spørsmål
om behov for Sfo i forbindelse med
jula. Frist blir 1.desember.

