
 

 

Nord-Odal kommune 

INFORMASJON – SFO 2018/2019 

SAND SENTRALSKOLE 

 

 

  



Søknadsfrister 
Fristen for å søke SFO-plass er 1. mars og dere finner søknadsskjema på Nord-Odal kommunes 

hjemmeside. 

Frist for å si opp/endre SFO-plassen er 1. juli for høsthalvåret og 1. desember for vårhalvåret. 

Ved ønske om plass i høstferien og/eller vinterferien, må foreldrene melde fra  

• innen 15. september for høstferien  

• innen 1. februar for vinterferien. 

SFOs målsetting 
Vi ønsker at SFO skal være et sted barna føler det er godt å komme til før og etter skoletid. Her skal 

barna få være med å bestemme innholdet innenfor gitte rammer. 

SFO er barnas fritid, og det er viktig at de får muligheten til å bruke den som de vil. Vi legger ikke opp 

til store oppgaver og prosjekter uten at det er noe vi har hatt med barna på å bestemme. Vi ser ofte 

at barna starter «prosjekter» selv, som vi viderefører, og ser at flere barn tar del i. 

Vi vil være tydelige voksne som møter barna med de samme regler og holdninger, og vi vil møte 

barna med smil og varme. Vi samarbeider tett på SFO, og har møte hver uke. Vi samarbeider også 

tett med lærerne i 1.trinn, slik at elevene får en best mulig start på skolehverdagen. 

Leken har en viktig rolle i barnas liv og utvikling, da leken er en allsidig aktivitet. Den tilfredsstiller 

viktige behov hos barnet, og stimulerer utviklingen på alle områder. Leken skal være lystbetont, og 

det er viktig å ta vare på frileken, slik at barna videreutvikler fantasien. Leken legger grunnlag for 

vennskap og trivsel i barnegruppa. 

 

Lokaler og beliggenhet 
Sand sentralskole har en vakker beliggenhet med utsikt over Storsjøen. SFO holder til i kjelleren på 

Sand sentralskole. Vi har egen inngang på nedsiden av skolebygget. Det er ønskelig at dere bruker 

denne inngangen ved levering og henting. Vi bruker festsalen som hovedbase, men har også tilgang 

til flere rom på skolen. Heimkunnskapen blir brukt ved måltider og gymsalen brukes ofte. 

Vi har et fantastisk uteareal med både skog, sjø, hinderbane, taubane, gapahuk og vi har tre fine 

fotballbaner. 

 

Aktiviteter i SFO 
SFO er barnas fritid og de skal ha muligheten til å bruke den som de vil innenfor gitte rammer. Vi 

legger imidlertid opp til varierte, men faste aktivitetstilbud de ulike dagene i uka. Dagene og 

aktivitetene kan variere fra år til år.  

Vi har 4.klasseklubb en dag i uka. Vi har hatt et møte der vi snakket om hva vi vil gjøre på den dagen, 

og det kom mange gode forslag. Noen ganger er det fastlagt det vi skal gjør, mens andre ganger får 

de selv velge aktivitet. Dette gjør vi for at de på 4. trinn skal få noe eget, det er tross alt litt stas å 

være eldst.  



Alle trinnene benytter gymsalen i løpet av uken.  

Vi setter fram formingsaktiviteter som barna kan velge om de vil være med på. 

 

Aktiviteter som alle SFO-barn er invitert på 
Julelunch og sommeravslutning. 

 

Hva møter barna i SFO som er annerledes enn i barnehage og skole? 
• Nye rammer, større frihet og færre voksne. 

• Fra størst i barnehagen til minst på SFO. 

• Større krav til selvstendighet og mindre hjelp til det praktiske. 

• Progresjon i forhold til aktivitet og tilbud. 

 

Hva skal barna lære i SFO? 
• Samarbeid og samhandling gjennom lek, aktivitet og samvær med andre barn og voksne. 

• Sosiale ferdigheter, lære å ta hensyn og vise respekt for hverandre og voksne. 

• Ta selvstendige valg og få økt erfaring i at valgene får konsekvenser. 

 

Innholdet i SFO 
• Innkjøringsperiode/ bli kjent med ute og inneområdet, voksne og barn. 

• Frilek ute/inne og allsidige aktivitet. 

• Måltider. 

• Sosial læring som for eksempel bordskikk, høflighet, respektere ulikheter og ulike behov. 

• Opplevelse gjennom turer og besøk og kulturaktiviteter for de som er påmeldt. 

 

Hvilke basisferdigheter bør barna ha med seg til SFO? 
• Vente på tur, dele med andre og rydde opp etter seg. 

• Hensiktsmessig stemmebruk. 

• Være selvstendig i forhold til toalettbesøk. 

• Passe på sine egne klær og kle av og på seg selv. 

• Smøre sin egen mat. 

 

Praktiske, viktige opplysninger 
Beskjeder til SFO:  

Det er viktig at dere gir beskjed til SFO hvis det er varige endringer i forhold til oppsatt plan for barna. 

Denne beskjeden vil vi gjerne ha skriftlig, fortrinnsvis på e-post (lillian.nordberget@edu.nord-

odal.kommune.no). 
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Ved andre, mindre endringer må dere skrive beskjed i meldingsboka. Beskjeden videreformidles av 

lærer i SFO-posten, som leveres SFO etter skoledagens slutt. Dere kan også sende en SMS til SFOs 

mobiltelefon før SFO åpner kl 13.10.  

For oss på SFO er dette veldig viktig da vi har mange barn hver dag og alle etterspørres dersom de 

ikke har kommet til SFO som avtalt, på ettermiddagen.  

Husk også å gi beskjed til en voksen når dere henter barna hos oss på SFO.  

Riktige beskjeder skaper trygghet både for oss på SFO og dere foreldre.  

Klær: Barna må ha ekstra skift/uteklær. Vi er ute selv om det regner eller snør. Dersom de har blitt 

våte i løpet av skoledagen, må de ha mulighet for å kunne være med SFO ut på ettermiddagen. Husk 

å merke klær og sko med navn. 

 

Åpningstider og dagsrytme 
SFO åpner kl 07.00 og stenger kl 17.00, mandag til fredag. SFO holder stengt alle helg- og helligdager, 

påskeuka, juli, juleaften, romjula og nyttårsaften. 

07:00 Dørene åpner og barna kan komme inn til rolig lek og samtale med voksne og andre barn. 
Det er viktig at barna blir fulgt inn på SFO, slik at vi vet at de har kommet. Vi har ikke 
mulighet til å etterspørre barn ved åpning av SFO. 

07:30 De som ønsker det, kan spise frokost. Barna må ha med egen matpakke, drikke får de her. 
Husk at frokosten er veldig viktig for resten av skoledagen. 

08:00 SFO stenger for 2. - 4. trinn. Barn i 1.trinn blir på SFO til skoledagen starter kl. 08.30. 

13:10 Opprop/registrering. Deretter er det frilek/ faste aktiviteter fram til mat. 

14:15 Dette måltidet får barna her, det er stort sett brødmat, med sunt og variert pålegg. En 
gang i uken får de tilbud om müsli/cornflakes. Etter måltidet er det muligheter for lek 
inne eller ute. 

17:00 SFO stenger. Da må barna være hentet, og ute av skolebygningen. 
 

Ansatte skoleåret 2018/2019: 
SFO-leder: 

Lillian Nordberget, førskolelærer 

Telefon: 62 97 84 10 

Mobil:   469 21 772 

E-post:   Lillian.Nordberget@edu.nord-odal.kommune.no  

Barne- og ungdomsarbeidere:   

Trine Milli, Aina Østby og May-Britt Krogh 

Assistenter: 

Jane Lie, Johnny Randen, Astrid Juliussen, Wenche Hagen, Anne Elise Thoner, Najiba Ahmadzai og 

Lubna Altaleb 

Personalet på SFO arbeider også i skolen. 
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