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Velkommen til et nytt skoleår ved
Skauen kristelige skole SFO!
Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18. I SFO-huset har vi god plass
og et flott uteområde. Vi håper på et trivelig SFO – år.
I år er det 34 barn fra 1.-4.kl., som kommer til å bruke SFO. På SFO ønsker vi at alle
skal ha det bra og trives. Vi har laget regler sammen med barna, som omhandler
hvordan vi må ha det på SFO for å skape trivsel der.
SFO er barnas fritid, hvor de vil få tilbud til ulike aktiviteter som er frivillig å være med
på. Vi legger stor vekt på lek og sosialisering, hvor barna er i sentrum.

Ansatte på Skauen SFO 20/21
•
•
•
•
•
•

Hanne Grini, leder
Marit Thorjussen
Hilde Sletten
Tove Edvardsen
Elisabeth Thorsen
Timo Pappe

Rektor, Karsten Grytnes, er øverste leder på SFO.
Antall barn pr. voksen: 18

SFO mobil: 990 70 084 tlf: 35 50 54 11
Trenger dere kontakt med SFO i skoletiden, benytter dere skolens telefonnummer 35
50 54 00.
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SFO følger skolens formålsparagraf
Skolens formålsparagraf
Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og
oppdragelse som dåpen forutsetter.
Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan
vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.
Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å
utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve
et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Olweus:
Skolens Olweusprogram gjelder også for SFO. Tiltaksplan blir fulgt.

Hovedmål for Skauen SFO mål:
•
•
•
•

Elevene skal synes det er MORO å være på SFO
Elevene skal føle seg TRYGGE på SFO
Elevene skal trives sammen med venner på SFO
Foresatte skal føle at barna har en MENINGSFYLT TID på SFO
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Viktig informasjon
•

SFO åpner klokken 07:30 og stenger 16:30. I følge vedtektene til SFO/Skauen
kristelige skole, står det at foresatte som henter barna etter stengetid-kl.16.30regnes med for sent hentet. Foresatte vil bli kontaktet første gang og ved
gjentagelse vil det bli sendt en giro på kr.200,-.

•

Kjernetiden på SFO på dager som skolen er stengt, er fra klokken 10:0014:00.
Gi beskjed før kl.10.00 om barnet ditt ikke kommer.

•

Barna må ha med seg innesko når de er på SFO.

•

Barna har med seg niste til 14:10 måltidet. På langdager må de ha niste til to
måltider, kl. 10:00 og 14:00. Hvis de ønsker frokost, må de ha med ekstra
niste. De barna som skal spise frokost på SFO, må være på SFO før kl.08.00.

•

Det gis 15 % søskenmoderasjon, gjelder ikke på vente-SFO. Det er 1 måneds
oppsigelsestid, og oppsigelsen gjelder fra 1. i måneden. Sies plassen opp
etter 1.april, må det betales frem til 30.06.20.

•

SFO har et foreldremøte på høsten.

•

SFO har 3 planleggingsdager i løpet av dette skoleåret. SFO holdes stengt
torsdag 29.10.2020, fredag 30.10.2020 og fredag 14.mai 2021.

•

Vi holder åpent til og med tirsdag 22.desember 2020 og starter opp igjen
mandag 4. januar 2020.

•

Romjulen og påskeuken holder SFO stengt.

•

Egne påmeldingsskjemaer til skolens ferier blir sendt ut i forkant. Ved færre
enn 5 påmeldte barn utenom ordinære skoledager holder SFO stengt.

•

Ved kjøp av ekstra dag eller bytte av dag på SFO, bør dette avtales en uke
før. Vi har ikke garanti for at dette kan la seg gjennomføre, på grunn av
bemanning og antall barn. Kjøp av ekstra dag/bytte av dag i ferier, må komme
frem på påmeldingslappen til den aktuelle ferien.

•

Vi må alltid få beskjed når barna er syke eller borte av andre grunner. Dette
gjelder også dersom barna skal ha fri etter skoletid. Send en melding på
mobilen eller ring oss.
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Rutiner og informasjon
•

Husk egna klær til både inne- og ute bruk. Ha skift med navn i kurven. Vær
obs på at barna driver med mange ulike aktiviteter og kan derfor bli skitne/bli
våte/få flekker.

•

Barna har ikke anledning til å bruke mobiltelefon/mobilklokker på SFO.
Avtaler om å bli med hverandre hjem skal gjøres på forhånd.

•

Merk klærne slik at de ikke blir borte.

•

Ordensreglene til Skauen kristelige skole gjelder også for barna på SFO.

•

Ingen får gå hjem uten beskjed fra foresatte.
Vi lager gjerne faste” hente” rutiner av barna på SFO. Dere kan også sende en
SMS om at vi gjør barna klare og sender til rundkjøringen/ hjem.

•

Hvis andre skal hente barnet eller det skal bli med andre hjem, må vi ha
beskjed.
Det MÅ gis beskjed til en voksen når barnet blir hentet.
Hvis dere ser at dere ikke rekker frem i tide, må dere gi beskjed, slik at vi kan
gjøre avtaler om andre som henter, eller om vi kan sende barnet hjem alene.
Når dere har gitt beskjed om at barna er ferdig på SFO for dagen, er det dere
foreldre som har ansvaret for barna.

SFO mobil 990 70 084
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•

Ved sykdom/fravær må SFO ha beskjed.
Barna må være friske nok til å være ute. Gi beskjed om barna har fått en
smittsom sykdom.
Ved allergi, astma o.l. er det viktig at dere gir skriftlig beskjed til SFO.

•

Bringing og henting av barn til SFO med bil, skal foregå ved ny
parkeringsplass. Parkering/kjøring til Jon Alvssonsgt. 18, er ikke tillat.
Ha gjerne klare avtaler om henting fra SFO.
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ÅRSHJUL 2019/-2020

Juli
August
September
Oktober

November
Desember
Januar
Februar
Mars

03.-SFO åpner etter ferien*
17.- Første skoledag
05. - 09. - Høstferie, SFO åpent*
29. - Planleggingsdag, SFO stengt
30. - Planleggingsdag, SFO stengt

22. - Siste skoledag før jul, SFO åpent*
04.- Avspasering for juleavslutning og kristendoms dag,
SFO-åpent*
05.- Første skoledag etter nyttår
22. - 26. - Vinterferie, SFO åpent*
29.-05.april - Påskeferie, SFO stengt

April
Mai

-05. – Påskeferie SFO stengt
13. – Kristi himmelfartsdag, SFO stengt-fri
14.-SFO stengt - fri
17. – SFO stengt-fri
24.-2.pinsedag, SFO stengt-fri

Juni/juli

18. - Siste skoledag før sommerferien, SFO åpent
SFO holder stengt fire uker i juli, uke 27,28,29 og 30

*Elevene må være påmeldt disse dagene. Påmeldingsskjema sendes ut.
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