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Kragerø SFO

Årsplan SFO
Kragerø skole
2019/2020

Postadresse

Besøksadresse

Kragerø kommune

Kragerø barne- og ungdomsskole

Telefon:

Postboks 128

Bjørneveien 3-5

Epost: Paul.Gundersen@kragero.kommune.no

3791 KRAGERØ

3770 KRAGERØ
www.krageroskole.no

35985400

SKOLEFRITIDSORDNINGEN
I år har vi 103 barn på Kragerø SFO, fordelt på 2
avdelinger. Lille SFO for alle som går i første klasse,
store SFO for 2., 3. og 4. klassingene.
I tillegg er elever fra Tåtøy hos oss fram til klokka 14.00.

Ansatte:
stilling i
%

Navn på ansatte

avdeling

Tone Kalmar

Hjelpepleier

50% lille

Lene Hegland

Fagarbeider

43 % lille

Renathe Nicholaysen

Fagarbeider

34 % lille

Anne L. Gundrosen

Fagarbeider

34 % lille

Inger Skar

Fagarbeider

30% lille

Mary Ann

Fagarbeider

45 % lille

Terese Sollie

Fagarbeider

33 % lille

Tove Anita Sollie

Hjelpepleier

16 % lille

Merethe Hansen

Assistent

13 % lille
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Henrik Bratlie

Assistent

30% store

Hilde Monrad

Assistent

45 % store

Sølvi Nygaard

Fagarbeider

45 % store

Hege Isaksen

Fagarbeider

20 % store

Lucy Håndstad

2.språkelig lærer

30% store

Tilman Wichuf

Biologi lærer

18 % store

Rita Kristiansen

Tegnspråktolk

30 % store

Einar Fodnes

Trykker

30 % store

Paul Gundersen

Førskolelærer

100 % lille/store

Vi har også en lærling på Lille SFO Ali, og en på Store SFO Joachim.
De er på jobb mandag, tirsdag og fredag.

Kontaktinformasjon:
Lille SFO, 35985488/94097402
Store SFO, 35985415/94097067
Paul, 35985408/48161509 mail: paul.gundersen@kragero.kommune.no
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Mål for SFO ved Kragerø barne- og ungdomsskole
Trygghet og trivsel på SFO
SFO skal være et godt og trygt sted for alle. Omsorg, glede og humor, faste
rutiner og felles grensesetting ser vi på som viktig for å oppnå dette.
Samtidig har både voksne og barn ulike behov. Vi behandler alle ut fra
hvilke behov de har. Vi respekterer hverandre og forventer det samme fra
barna.
SFO er barnas fritid
For oss er det viktig at barna får muligheten til å velge aktiviteter de
opplever som utfordrende og artige. Rikelig med tid til frilek, samt et
ukentlig utvalg av mer strukturerte aktiviteter, ser vi på som viktig for å
imøtekomme barnas ønsker og behov om medbestemmelse.
Utvikle barnas sosiale ferdigheter
SFO ser det som en viktig oppgave å lære barna å ta ansvar for fellesskapet,
ta hensyn og vise respekt for hverandre. Vi vil også jobbe for at barna skal
lære å samarbeide og vise empati overfor hverandre. Dette ønsker vi å
stimulere gjennom lek og daglige rutinesituasjoner.
Voksne i SFO
Engasjement hos voksne fører til positive og engasjerte barn og igjen økt
trivsel. Ansatte på SFO har et ansvar for å skape nysgjerrighet og
engasjement hos barna. Det er gjennom lek, utforskning og motiverende
ansatte at barna utvikler seg.

Personalsamarbeid
Personalet på SFO har personalmøte to ganger i måneden. På disse møtene
planlegger vi kommende uker. I tillegg brukes tiden til å utveksle
informasjon og ta opp aktuelle saker.
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Mange av de SFO ansatte jobber også i skolen, så samarbeidet med lærerne
er godt. SFO-leder har et tett samarbeid med ledelsen og lærerpersonalet
når det gjelder planlegging og informasjon om skolen generelt. Alle ansatte
har ansvar for å holde seg oppdatert om viktig informasjon. Dette er positivt
og bidrar til et tett samarbeid mellom SFO og skole.

Åpningstider: Kragerø SFO har åpent fra kl.06.45-16.30. Vi har også
åpent i skolens ferier, for de som har et 11. mnd. tilbud. Vi har stengt på
skolens planleggingsdager og hele juli.
Dagsrytme på SFO
06.45
08.00
08.15

SFO åpner. Morgenstund.
Alle går ut før skolen starter
Skolen starter. SFO er stengt når skolen er åpen.
SFO åpner kl.12.00 mandag, onsdag og fredag.
SFO åpner kl.14.00 tirsdag og fredag.
Alle barna for enten et kaldt eller varmt måltid etter skoleslutt.

16.30

SFO stenger.

Morgenstund
På morgenen driver barna med ulike spill, tegning, perling, leke lego eller
jovo, og noen slapper av med en bok. Noen har med seg niste/frokost. Vi
organiserer ikke noe rundt dette måltidet, men barna får drikke.
Mat
Vi serverer brød med ost, leverpostei, salami, servelat, brunost, prim,
makrell i tomat og ulike smøreoster. Vi har varmmat på tirsdag og
torsdag/fredag. Det er Tone (kantine ansvarlig på skolen) som har ansvaret
for dette. Vi ønsker å gjøre måltidene hyggelige for barna. Vi legger vekt på
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at barna sitter pent og snakker dempet ved bordet. Vi hjelper til med å
smøre mat til barna slik at vi får tid til aktiviteter før de skal hjem.
Aktiviteter
I løpet av uka er barna med på mange ulike aktiviteter. Det mest populære
er nok at vi kan tilby svømming hver mandag(2.klasse) og tirsdag(1.klasse).
Noen ganger vil også 3. og 4.klasse ha svømming. Vi har ballbinger og
gymsaler som vi benytter så ofte vi kan. Mandag og fredag er vi på tur –
Stadion eller Studsdalen.
Vi har også formingsaktiviteter til Jul og Påske.
I tillegg til disse aktivitetene, er det også mye frilek. Skulle barnet trenge å
ha med seg noe ting/utstyr, får dere skriftlig beskjed eller en sms.
Vi har også en egen hjemmeside(kus.no). Hvor vi legger ut informasjon,
ukeplaner og andre ting som vi har gjort eller gjør på SFO.
Så følg med på den.(kus.no)
Ukeplaner
Vi har ukeplaner for Lille SFO og Store SFO. Ukeplanene legges ut på
hjemmesida og dere vil få beskjed når disse blir endret på sms eller at barna
får med ukeplanen hjem i sekken.
Prosjekter vi er med i:
Liv og røre
Programmet Liv og røre i Telemark skal bidra til bedre læring, trivsel og
helse for barn og unge i skoler og SFO gjennom fysisk aktivitet og sunne
måltider og holdningsarbeid. Målet for kosthold er at skoler og SFO følger
nasjonale faglige retningslinje for mat og måltider som er utgitt av
Helsedirektoratet.
Liv og røre i Telemark er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark
fylkeskommune og universitet i sørøst – Norge, støttet av
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Kragerø SFO får mye
inspirasjonsverktøy og kursing via dette prosjektet.
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Matjungelen
Matjungelen har som formål å skape engasjement og nysgjerrighet rundt
matens betydning for helse og miljø for barn og unge.
Vi har allerede fått enn del utstyr via prosjektet og Tone Kalmar, kantine
ansvarlig på skolen er ansvarlig for prosjektet og vil følge dette opp
gjennom året. Kragerø SFO ønsker å legge til rette, for at SFO kan være en
engasjerende arena der barn får leke og lære om mat som er bra for kroppen
og kloden.

Praktiske opplysninger
Taushetsplikt og politiattest
Personalet på SFO er underlagt Forvaltningslovens bestemmelse om
taushetshetsplikt (paragraf 13a-d)
Alle må også ha politiattest.
Ordensregler
I SFO-tiden gjelder de samme regler for orden og oppførsel som på skolen
for øvrig

Tøyskift
Det er kjempeviktig at barna har liggende et ekstra skift med klær på SFO.
Vi er mye ute og av erfaring vet vi at det blir en del våte barn! Legg da
klærne i en bærepose og legg de i hylla på plassen. Innesko, bruk gjerne de
samme som på skolen. Alle barna har sin egen plass.
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Forsikring
Barnet er forsikret på vei til skolen, i skole- og SFO- tida og på vei hjem fra
skolen og SFO.
Rydding
Vi følger tradisjonen og legger stor vekt på å lære barna å rydde etter seg
ved overgang fra en aktivitet til en annen. Vi jobber også for å få barna til å
ta ansvar for egne ting. Med så mange barn er det viktig å holde orden på
sine egne ting, som ransel, klær og garderobeplass.
NB! Husk og merk klær og ting med navn.
Sykdom
Dersom barna ikke er i stand til å delta i de daglige aktivitetene på SFO, må
barna holdes hjemme. Vi har ikke kapasitet til å være inne med enkeltbarn
eller ta oss av barn som ikke er i form til å delta i de daglige aktivitetene.
Dersom noen barn skal ha ulike former for medisin i løpet av SFO-dagen,
må dette avtales med SFO leder.

Fødselsdagsfeiring
Det vil ikke bli noen spesiell markering av fødselsdagene til barna, men vi
skal selvfølgelig kose oss litt gjennom året.
Tur dagene
Alle barna må være med på tur dagene vi arrangerer på SFO.

Beskjeder og fravær
Er barnet deres syk eller skal være borte fra SFO, gi beskjed til SFO på
telefon. Ønsker dere å bytte dager (60% plass) er ikke det noe problem,
bare vi får beskjed.
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Henting
Foreldre eller andre som henter barna på SFO må alltid gi beskjed til en
voksen. Vi kan også sende barna hjem til avtalt tid når vi har fått beskjed
om det.
Parkering
Skolen har få parkeringsplasser, men det finnes noen ved «Bingen». Her er
det parkering for foreldre som skal levere/hente barn på SFO. Nede ved
Bjørneveien er det markert felt, som kun er beregnet for av- og påstigning.
Foreldresamarbeid
I SFO ser vi vanligvis ikke så mye til foreldre i hverdagen, da mange barn
går hjem selv. Dere «nye» vil sikkert savne den daglige kontakten med
personalet som dere kanskje er vant til fra barnehagen. Er det ting dere lurer
på, eller ønsker en samtale ta kontakt med oss. Er det spesielle ting vi
ønsker å ta opp med dere, tar vi kontakt.
På første skoledag holder SFO leder et informasjonsmøte for foresatte.
Rammeplan og vedtekter
Se skolens hjemmeside under skole/SFO.
Der finnes også «Her har vi det bra, her vil vi være» som er en fin felles
informasjonsbrosjyre, som er laget av rektorer og alle lederne på de ulike
SFO ene i kommunen.

SFO- Sted for omsorg!
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