
 

SFO har fokus på blant annet fysisk aktivitet, og i vår har vi en ny runde med frilufts 

gruppe med turer på tirsdager (se egen plan for turmål). Tilbudet vil være for alle som 

har plass på SFO (1.-4.trinn), og det vil være påmelding for perioder (høst og vår dette 

skoleåret). 

Friluftsgruppa kommer til å gå rett etter skoletid (12.15) og er tilbake på SFO senest kl 

16.00. Det vil være mulig å hente barna på turstedet, men vi sender ikke barna derfra 

alene.  

På turene vil det bli lagt opp til mye lek ute i nærområdet på tvers av ulike 

aldersgrupper.  

De barna som melder seg på dette tilbudet må gjennom hele perioden ha med seg egen 

tursekk på tirsdager som inneholder: 

- Mat (den skal ligge i sekken gjennom hele dagen) 

- Drikke (gjerne både kald og varm) 

- Klær etter vær og føre  

- Ekstra skiftetøy 

- Sitteunderlag 

Påmelding til denne gruppen er bindende for den perioden som gjelder, dette for at det 

skal være et forutsigbart tilbud både for barna og for de voksne som er med. 

De som ikke er påmeldt for gitte periode kan ikke bli med på enkeltturer. 

Vi håper dette tilbudet blir godt tatt imot fra både barna og dere foresatte, og at vi 

sammen skal få en enda bedre SFO for små og store. 

 

Hilsen oss på SFO 

 

 

Svarslipp leveres tilbake innen onsdag fredag 17.mars 2017 

 

Ja, vi ønsker at __________________ på ___.trinn skal være med på 

friluftsgruppe denne perioden. 

 

____________________________ 

(underskrift foresatte) 



Plan for friluftsgruppe, vår 2017 
 

Dag og dato Turmål  Info  

21.mars Lekeplassen på 

Nessbakkan 

Ta med vedskie, og gjerne 

grillmat og varm drikke 

28.mars Fjæra 

 

Ta med vedskie, og gjerne 

grillmat og varm drikke 

4.april Lekeplassen i 

Sandmarka 

 

18.april Trollskogen 

 

 

25.april Litjmoen 

 

Ta med vedskie, og gjerne 

grillmat og varm drikke 

2.mai Lekeplassen på 

Nessbakkan 

 

9.mai Lekeplassen på 

Mojardet 

 

16.mai Fjæra 

 

Ta med vedskie, og gjerne 

grillmat og varm drikke 

23.mai Gryta  

 

Ta med vedskie, og gjerne 

grillmat og varm drikke 

30.mai 

 

Bjønnstien   

 


