
 

 

 

 

 

INFORMASJON - SFO 2021/2022 

GARVIK SKOLE 

 
 

 

 

 

 

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 i vinterferien, må foreldrene søke inne på 
 kommunens hjemmeside  

• Innen 15. september for høstferien 

• Innen 1 februar for vinterferien 

Åpningstider og dagsrytme 

• SFO åpner kl 07.00 og stenger kl 17.00, mandag til fredag. SFO holdes stengt 4 uker i juli, alle helg- og helligdager, 
nyttårsaften og julaften, samt romjula og påskeuka.  

•  

• 07:00   SFO åpner med mulighet for rolig lek. 

• 07:30   Frokost, barna har med mat og vi spiser sammen. Husk at frokosten er viktig for resten av dagen. 

• 08:00   SFO stenger. Alle går ut. 

• 13:15.  SFO åpner igjen og vi spiser kl 13.15. Barna får servert mat. 

• 14:00  Utelek/aktiviteter. 

• 17:00  SFO stenger. Da må alle barn være hentet.  

Nord-Odal 

kommune 



 
 
 
 
 
 
Målsetting 
SFO er et omsorgs- og fritidstilbud, preget av samvær med barn og voksne. SFO skal gi gode vilkår for lek, utfoldelse og 
vennskap i et trygt og utviklende miljø.  I SFO-tiden skal barna oppleve kulturaktiviteter og sosial læring der de får ta ansvar 
for hverandre og for felles oppgaver. Barna skal lære seg å vise respekt for hverandre og for de voksne. SFO skal være et 
godt sted å komme etter en anstrengende skoledag, eller som morgentrøtt før skolen starter. De ansatte skal møte barna 
med et smil, et varmt hjerte og positive øyne. De skal se alle barn og hvert enkelt barns ressurser. De skal være tydelige 
voksne som møter barna med samme regler og holdninger og følger dem i forskjellige situasjoner. Dersom det skulle oppstå 
uklarheter av noe slag, vil vi gjerne ha beskjed slik at vi kan ordne opp i dette så raskt som mulig. 

   
Lokaler og beliggenhet 
Garvik skole har en vakker beliggenhet med utsikt over Storsjøen. Her har SFO sambruk med 1. og 2. trinn i lokalene i 
sydfløyen. SFO har eget kjøkken/matrom og et lekerom ved siden av dette. I tillegg brukes et stort baserom og i 
leksesituasjonen et ekstra klasserom. Skolen har et fantastisk uteareale med både skog og sjø, en bekk som alle barna er 
veldig glade i, og to fotballbaner. SFO bruker biblioteket og svømmehallen på ungdomskolen. Og SFO bruker også 
idrettshallen som ligger rett ved siden av oss. 
 
Aktiviteter i SFO- tiden 
SFO er barnas fritid og de skal ha muligheten til å bruke den som de vil. Vi legger imidlertid opp til varierte , men faste 
aktivitetstilbud, de ulike dagene i uka. Dagene kan variere fra år til år. 
 

Mandag: Svømming på 2, 3 og 4 trinn/Turdag på 1 trinn 

Tirsdag: Idrettshallen 1, 2, 3 og 4 trinn/skolens leksehjelp 3 og 4 trinn 

Onsdag: Svømming på 1 trinn/Turdag på 2, 3 og 4 trinn 

Torsdag: Frilek, 1, 2 3 og 4 trinn/skolens leksehjelp 3 trinn 

Fredag: Utelek på skolens område, 1, 2, 3 og 4 trinn 

Kulturskolen har timer i SFO-tiden, både grupper og instrumentaltimer.  

 

Aktiviteter som alle SFO- barna er invitert på: 
Halloween, nissefest, julemiddag, juleverksted, karneval, påskelunsj, bamsefest og sommeravslutning. 
Kulturskolen kommer inn med  tilbud om å være med på Tinnitus, en dag i uka. / gjelder 1 og 2 kl.  
 
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 aktiviteter og tilbud. 
 
Hva skal barna lære i SFO? 

• Samarbeid og samhandling gjennom lek, aktivitet og samvær med andre barn og voksne. 

• Sosiale ferdigheter, empati og omsorg for hverandre. 

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

• Lære å ta hensyn og vise respekt for hverandre og voksne. 
 
Innholdet i SFO 

• Innkjøringsperiode/ bli kjent med ute- og inne området, voksne og barn. 

• Frilek ute og inne og allsidig aktivitet. 

• Måltider. 

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

• Opplevelser gjennom turer og besøk og kulturaktiviteter. 
 
 



Hvilke basisferdigheter bør barna ha med seg til SFO? 

• Vente på tur og dele med andre. 

• Vise respekt for andre. 

• Være selvstendige i forhold til toalettbesøk. 

• Kle av og på seg selv og passe på sine egne klær. 

• Smøre sin egen mat og rydde opp etter seg. 
 
 
 
 
 
Praktiske, viktige opplysninger 

• Gi beskjed dersom barnet ikke kommer og ved endringer, send melding i Visma eller på sms til mobil; 47 46 23 91 
eller fasttelefon SFO: 62 97 83 98.  

• Vær sikker på at du har sagt fra til en av personalet når du henter ditt barn på SFO. Ikke ta for gitt at noen så deg.  

• Barna må ha ekstra skift /uteklær. Vi er ute også om det regner og snør. Dersom de har blitt våte i løpet av 
skoledagen, må de ha muligheter for å kunne være med SFO ut på ettermiddagen. 

• Skift, innesko, matbokser og drikkeflasker må navnes. 
 
 

Redusert foreldrebetaling - SFO (kommunalt søknadsskjema) 
Ordningen går ut på at prisen for SFO-plass ikke skal overstige 6 prosent av husholdningens 
samlede inntekt det siste året. Dette innebærer at f.om. 01.01.21 gjelder ordningen for 
husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 492 250 kroner per år. 

Ordningen gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen 
inneværende år som gjør at foreldrebetalingen overstiger 6 prosent. 

 

 

Ansatte 

 

Elin Lund , SFO- leder, barne- og ungdomsarbeider           

Telefon: 62978398  

Mobil: 47462391  

E-post: Elin.lund@edu.nord-odal.kommune.no 

Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter: 

Ida Nyborg 

Anne Kari Hagen Nor 

Anne Elise Thoner 

Siw Monica Nystrøm 

Kari Wormstrand 

Personalet på SFO jobber også i skolen 
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Årshjul – viktige datoer. 

Garvik skole SFO året 2021-2022. 
Høsten 2021  

Mandag 2 august  SFO året starter 

Torsdag og fredag 12 og 13 august  SFO stengt pga planlegging 

Mandag 16 august Skolestart  

Onsdag 22 september (uke 38 ) Vennskapsdisco  

11-15 oktober Høstferie  

SFO er åpen, for de som har søkt 

plass i ferien. Frist 15 september. 

Mandag  1 november Halloween  

Fredag 5 november  Kinodagen  

Onsdag 24 november 4 kl baker pepperkakehus 

26 november Elevfri dag, SFO er åpen -påmelding 

for å ha plass 

Onsdag 1 desember  4 kl pynter pepperkakehus 

Mandag 6 desember 1 kl baker pepperkaer 

Onsdag 8 desember  2 og 3 kl baker pepperkaker 

Mandag 13 desember Juleverksted  

Onsdag 15 desember Nissegrøt  

Mandag 20  desember Julemiddag  

 Tirsdag 21 desember  Siste skoledag før jul 

22 og 23 desember SFO er åpen,  

påmelding for å ha plass 

 

Våren 2022  

Mandag 3 januar SFO er åpen, 

Påmelding for å ha plass 

Tirsdag 4 januar  Første skoledag etter jul 

 Januar  (ca uke 5-6) Vinterleker  

28 januar Elevfri dag, SFO er åpen -påmelding 

for å ha plass 

Mandag 7 februar (6 februar)  Samenes nasjonaldag 

Mandag 21  februar Karneval  

28 februar-4 mars Vinterferie  

SFO er åpen, for de som har søkt 

plass i ferien. Frist 1 februar. 

Onsdag 23 mars Bamsefest  

Mandag 4 april Påskelunsj  

11-18 april Påskeferie, SFO er stengt 

Mandag 13 juni Sommerfest  

17 juni Siste skoledag før sommerferien 

20-30 juni Sommerferie  

SFO er åpen, for de som har søkt 

plass i ferien. Frist 3 juni. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


