
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til åtte spennende dager for skolestarterne ved Kragerø skole. 

Dette tilbudet et samarbeid mellom barnehagene og SFO. Foresatte har 

meldt på barna. Barnehagene vil organisere og bemanne gruppene.  

Målsettingen med dette tilbudet er å trygge overgangen mellom barnehage 

og skole/SFO. Barnehagene sender med kjente voksne, og SFO stiller med 

assistentene fra 1.trinn. 

Dagene vil vi bruke til å bli kjent med hverandre, bygningene, rommene og 

uteområdet, og spesielt fellesreglene på skolen/SFO. De må vi øve på hver 

dag (se under). 

 

Barna:  

Det kommer barn fra 7 barnehager.  De vil bli delt i to grupper med personale fra egen 

barnehage. (Gul og Blå).  

Tidsrom: 

Dette gjelder perioden 3.-12.august. Uke 32 (man-fre) og 33 (man-ons). 

Mat:  

Barna må ha med mat. (2 matpakker og 2 drikker hver dag) 

Barna må i tillegg ha med seg sin egen frokost hvis de ønsker å spise frokost på SFO. 

Muligheten for spise medbrakt frokost er fram til 08:30. 

Sted:  

I bygg C, merket på utsiden, til høyre øverst i skolebakken. Barna skal ha base i sine nye 

klasserom og Lille SFO.  

Åpningstiden:  

08.30-16.00 den første dagen, 3.august. Levering og henting i GUL eller BLÅ gruppe ved 

oppstillingsplass utenfor bygg C. (foresatte skal fortsatt ikke inn i bygget- pga 

smittevernreglene). Alle må være på plass senest 09.30. 

Ellers har foresatte har gjort egne avtaler om hvilke dager deres barn kommer, og 

tidspunkt i forhold til levering og hentetid. (Barnehagens bemanning er ut ifra dette). 



Sykdom/fri meldes ut over dette som vanlig i Mykid/Kidplan.  

 

 

Gul gruppe: Kalstad, Siritun og Rømerverven 

Mobil til GUL gruppe: 482 61 736 

Blå gruppe: Hellekirken, Solsikke, Trekanten og Frydensborg 

Mobil til BLÅ gruppe: 477 18 602 
 

Mobil til administrasjonen (Rune) : 916 78 090 

 

Huskeliste: (husk å merke med navn) 

 Klær i forhold til været/skift 

 Solkrem  

 Mat og drikke for en hel dag         

(2 matpakker + 2 drikker)  

 + evt frokost 

 
SOMMERAKTIVITETER VED SFO 

Vi håper på mange dager med sol og sommer.  

Vi tar utgangspunkt i dagens vær, og avtaler aktiviteter og turmål sammen med barna.  

Vi må forholde oss til smittevernreglene og begrense nærkontakt på steder med andre 

barn og voksne.  

 

Reglene ved Kragerø skole/SFO: 

1. Vi går stille og rolig inne 

2. Vi lytter når andre snakker 

3. Vi venter på tur 

4. Vi følger beskjeder 

5. Vi tar vare på 

hverandre 

6. Vi leker sammen 

 

Sommerhilsen fra Siritun, Kalstad, Trekanten, Rømerverven, Hellekirken, Frydensborg, Solsikke 

og Kragerø skole/SFO! 


