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  Velkommen
Kjære foreldre og foresate tl barn ved Saksvik skole
Vi ønsker dere alle velkommen tl ee nyt skoleår, og spesiele ønsker vi førseeklasseforeldre og nye 

familier velkommen tl Saksvik skole og SFO. Vi har eat mål av oss å få ue informasjon om SFO samlee 

i dete hefee. Her vil dere forhåpeneligvis fnne svar på dee dere lurer på om SFO. I tllegg tl dete 

hefee vil dere også få månedsoversike over aktvieeeer i SFO åree igjennom.

”SFO skal gi barna tlssn og omsorg, læring gjennom lek, allsidige aktiiieier og sosial læring i 

samspill med andre barn, personale, foreldre og nærmiljø”. Dete er heneee fra aalvik kommunes 

vedeekeer for skolefritdsordningen, og er en felles målsetng for alle SFO i kommunen. Senere i 

hefee kan dere lese hva dere kan forvenee av Saksvik skoles SFO og hva vi forveneer av deg som 

forelder/foresat. Både i skole og SFO legger vi veke på ee nære og gode samarbeid med barnees heim. 

Vi håper ae dere hjelper oss med dete og bidrar tl ae barnee har voksne som samarbeider nære om 

barnees opplæring og uevikling.

Vi håper både barn og voksne vil erives på Saksvik skoles SFO, og ser fram tl ee gode og givende år 

sammen med dere!

Vennlig hilsen 

Ingrid Nord Krogsead Rueh Seephansen Sissel Krabseeh

Rekeor Aktvieeesleder tesikeen Aktvieeesleder Solsikken



Åpningstier:  07.00-16.45
aaks. td i skole og SFO pr dag: 9 tmer

tesikeen åpner kl 07 00 og Solsikken åpner kl 07 30. Barn fra 3 og 4 erinn som kommer før Kl  
07 30 møeer på tesikeen.

SFO er seenge i jul og påske, og ere uker i fellesferien på sommeren. Ellers er SFO åpen. (se 
skoleruea).
På skolefridager kan barn med halvplass i SFO bruke SFO-tlbudee som på en vanlig skoledag; 
aveale deltd   skoletden for den akeuelle dagen. 

Hentng
Dee må gjøres klare avealer mellom SFO og heimen dersom barnee skal gå hjem selv. Vi ber 
om ae avealene gjøres for hele eller halve tmer. Dete gjøres på SFOs aiialeskjema. Dee må 
også aveales dersom noen andre enn foreldrene skal henee barnee. tanset hvem som 
heneer må en voksen ved SFO varsles om ae barnee er heneee!

Dee er viktg ae dere ringer og varsler SFO dersom dere blir forhindree i å henee før 16.45.

Trafikksikkerhet
Parkering ved skolen må skje på oversida av SFO-byggene eller på merkee p-plass nedenfor 
skolen. Dee er ikke tllat å kjøre inn på skoleområdee.

Vi oppfordrer elevene ved Saksvik skole tl å gå tl og fra skolen. Dersom elever blir kjøre tl og
fra, ber vi de voksne være eksera forsiktge og følge skiltng der barnee setes av. 

Kontaktnfo: 

Epose: saksvik.skole.sfo@malvik.kommune.no

Telefon tesikeen (1. og 2.klasse): 41 56 38 05

Telefon Solsikken (3. og 4.klasse): 95 14 84 87

NB: Telefonen tl SFO er ikke beejene i skoletda. 
Dersom dee er behov for å nå oss i skoletda, ring 73 97 32 50.

Rutner/diagens gang



07.00-08.00 Åpning av SFO. Barna kommer, krysser seg inn. Sko setes pene og ytereøy 
henges opp i gangen.
Barn som har med frokose spiser sammen med en voksen på fase plass.
Tilbud om rolige aktvieeeer.

08.00-08.30 Fra skoleseare og fram tl høsterien er alle elevene uee så freme regnee ikke øser 
ned. 
Eter høsterien er elever som ønsker dee inne i rolig leik, elever som ønsker å 
være uee går ue. 

08.30 Skole

- 
16.45

aåltd
Leksehjelp 
Tilbud om varieree aktvieeeer (se egne månedsplaner for erinnee)
Frileik uee og inne
SFO seenger

Måltier
Dersom barnee skal spise frokose på SFO, må dee være med maepakke tl dete. 
Frokoseen på SFO må være ferdigspise tl kl 08.00.

Barnee erenger eo solide maepakker hver dag, en tl skolens lunsj og en tl SFO. Dee er viktg ae
barnee har med nok mae selv om dee kan variere hvor mye de spiser fra dag tl dag – aktve 
barn må ha mae!

Tilbui om mat i SFO

Vi viderefører i samarbeid med FAt tlbud om foreldrebeealee måltder i SFO. Dee vil serveres

smøremåltd trsdag, eorsdag og fredag, og onsdag tlbyr vi ee varmmåltd. Pris pr uke er 80 

kroner. For skoleåree 2014-2015 tlbys dee mae i 35 uker. Dee er kun mandag dee ikke er 

smøremåltd. Husk eksera mae denne dagen.

Leksehjelp

Dee er tlbud om leksetlsyn på 2, 3,  4 og 5.erinn på mandag og trsdag. Barna meldes på 

dete tl lærer eller tl SFO. Snakk med barna om dete er ineeressane slik ae de er motveree 

for å delea. Dete er ee gratstlbud, og dee beeyr ae barn ueen SFO kan også delea på 

leksetmen.

Leksehjelp gis av assiseeneer i SFO. 

Husk ae dee er viktg for barnee ae de hjemme ser leksene de gjør på skolen, og ae dee er 
barnees foreldre/foresate som har ansvaree for ae leksearbeidee blir gjore.

Aktviteter på SFO: Vi ser ae frileken er veldig populær blane de fesee barna. Dee er 

muligheeer for bretspill, lego, dukkelek, rollespill, perling, gymsal o.l. og så har vi organiseree

eurer og formingsaktvieeeer når dee er rom for dee. tee har vi foeballbingen, lekeapparae, 

hoppeeau, ueebandy, slåball, kanonball og lignende.

Klær 
Barna i skolen og SFO er aktve uee, og vi er velsignee med erønder-vær. Derfor: sørg for å ha 
nok skifeeøy i barnees garderobe! tnder følger en forslagslisee tl hva barnee erenger: 



 Innesko

 Truser

 Sokker/ullsokker 

 Serømpebukser/longser

 Bukse

 Genser 

 To luer og To par voter

 Regnklær

 Parkdress/vineerdress

 Seøvler/Cherrox/vineersko

Barna er ofe ute fere ganger om iagen. Å ta på seg tøy som allereie er våt er ikke gøy!
Merk alle klær mei barnets navn! Garieroben må tømmes siste freiag i mni.  Gjenglemt tøy 
legges i en kasse og tømmes ca hver månei. 

Forventninger
Hva kan iere forvente av oss?
Dere kan forvenee:

 Ae vi gir barnee deres erygghee og omsorg i hverdagen

 Ae barna får tlbud om ulike aktvieeeer

 Ae vi inspirerer og motverer tl lek og samspill med andre barn

 Ae vi gir barnee dit positv respons hver dag

 Ae dere motar aktvieeesplan for SFO på erinnee hver måned

Hva forventer vi av iere forelire og barn?
Vi forveneer ae:

 Dere leser brosjyren vår ”Info-hefe SFO” og ae dere seter dere inn i regler om 
foreldrebeealing og vedeekeer for SFO i aalvik kommune (se aalvik kommunes 
hjemmesider).

 Dere i samarbeid med barnee rydder og holder orden i garderobehylla

 Dee alltd er rene og eøre eøy i garderobehylla og ae dee alltd er nok klær tl ueebruk

 Våt/skitene eøy eas med hjem hver dag

 Dere informerer om eve. sykdom/allergier eller andre forhold som er av beeydning for
ae barnee skal ha dee bra på skolen/SFO

 Svarslipper blir levere innen friseen



 Dere er eydelige når dere gir beskjeder tl oss

Hilsen alle oss på SFO 



Kristan Lien Kvam

Lærling

3.erinn

Sissel Krabseeh

Aktvieeesleder

3.erinn

Ronny Hell

3.erinn

Ann Kristn Weserum

3.erinn

Rueh Seephansen
Aktvieeesleder

2.erinn

aona Skjølberg

2.erinn

Benee Droeninghaug

4.erinn


