
Sammendrag av foreldremøte onsdag 25.august. 

 

Overordnete planer: 

-Rammeplan- implementering fra i høst 2020. 

-Kvalitetsplan 

-Aktivitetshjul 

-Månedsplan 

Betaling: 

 -Etter satser og antall timer pr. uke. Ikke turnus. 

-Timene regnes slik at det minste du kan bestille er en time på morgen og/eller ettermiddag selv om du trenger mindre enn det. Utover en 

time kan du bestille for 15 min av gangen.  

-SFO har ikke turnusordninger. 

-Ferier er inkludert, men må meldes på, for å bruke tilbudet.  

-Betalingsreduksjon pga lav inntekt: send søknad til Virksomhetsleder Ingrid Alden.  

Beskjeder- Fri/Sykdom: 

-Skal barnet ditt ha fri fra SFO, må dere gi beskjed både til skole og SFO innen kl. 12.00 samme dag som endringene gjelder på SFO.  

-Vi oppfordrer til faste hentetider for de ulike dagene og om hentingen skal være i drop-sonen eller sykle hjem osv. Avtal dette med oss på 

SFO slik at barna kan avslutte aktivitetene de holder på med på en god måte.  

- Blir barnet sendt hjem fra skolen er det ikke automatikk i at SFO blir varslet. Gi oss beskjed hvis barnet ditt må gå hjem fra skolen pga 

sykdom. 

Det er ikke automatikk i at SFO får informasjon fra skolen om ting som berører barnet ditt.  Ønsker du at skole og SFO skal kunne ha en 

åpen dialog om barnet ditt, så si fra til oss. Dette til barnets beste. Vi kan også delta på møter med dere og skolen ved behov.  

Barn: 

Vi er ei stor barnegruppe med 4 avdelinger- 1.klasse, 2.klasse 3.-4 klasse og ei gruppe for 5.-7. klasse. Vi har barn med ulike interesser og 

utfordringer- så vær rause og forståelsesfulle overfor andre barn. Fremsnakk hverandres barn. Ta kontakt om det er noe du lurer på eller 

som barnet ditt forteller ikke er greit. 

Korona: 

Har man symptomer, skal man ikke komme på SFO. Ta evt kontakt med luftveisklinikken for en vurdering. IKKE SFO.  Hvis barnet er testet 

og allmenntisltanden er god, kan barnet komme på SFO selv om det har milde symptomer.  

Mat: 

Vi anbefaler to matbokser- sammen så spiser vi mye. Vi ser ofte at flere kommer med tomme matbokser til SFO.   

Vi sitter med bordene i 15 minutter for at alle skal få tid til å spise. Pga. ulike allergier kan ikke barna dele mat med hverandre. Fint om dere 

hjemme tar en dialog rundt dette.  

Servering av måltider: se hva som er oppsatt på planen.  

Klær: 

Kom med det barnet skal gå med, ikke send med det mange valg. Det blir ofte vanskelig for barnet. Dere kan ha en pose med merket 

skiftetøy henge på knaggen til barnet. Vi planlegger for å åpne for å kunne ha mer skiftetøy i skuffer igjen, men vil informere om dette hvis 

det blir noe av. Blir klærne bløte/skitne hos oss kommer tøyet hjem i en pose merket SFO. 

Vi legger ut glemt tøy på FB siden som må hentes innen en dato. Ikke hentet tøy, gis videre til Barnas stasjon i Lyngdal.   

 



Opplegg: 

*Opplegg og aktiviteter på SFO skal ikke koster noe eller kreve at dere kjøper nytt utstyr. Jeg har vært i kontakt med BUA der de kan bistå 

med evt. utstyr som sykler mm om noen ikke har. Dette kan lånes privat eller gjennom oss på SFO. Dere må da si fra en uke før dere 

trenger utstyret, hvis SFO skal bistå. Har BUA strengt, kan dere kontakte de gjennom FB sidene- uavhengig av åpningstider for 

reservering/utlån. 

*Vi har motsatt adventskalender. Det vil si at barna tar med gave (brukt, hel, ren) som gis til Barnas stasjon i Lyngdal før jul. 

* Vi brenner for at alle skal med på SFO. Vi skal tilby et felleskap og bygge relasjoner og nye vennskap. Lek er grunnmuren på SFO og blir 

ofte ikke skrevet på planen. , men leken er alltid viktig og tilstede i SFO-hverdagen. 

*Ellers viser vi til år hjulet for aktiviteter: Rundt høytider vil det være snakk om jul- og påskebudskapet. 

Film vises vi bare med lovlig aldersgrense. 

Musikk som spilles på SFO? Foreldre sa på foreldremøtet at de har tillit til at SFO bruker skjønn når de spiller sanger i SFO-tida. Det vil si at 

selv om barn foreslår sanger, så vil vi kunne si nei hvis vi ikke er trygg på at teksten er ok.  

Paragraf 9A- rutiner og oppfølging.  

-Ansatte har en aktivitetsplikt for å se, gripe inn og melde fra om krenkende atferd. Vi er opptatt av barns beste.  

- Vi samarbeider med rektor og kontaktlærer hvis noe er ugreit på SFO.  

Om barnet ditt ikke har det bra på SFO- 

Ta kontakt snarest for en samtale.  

Ansatte: 

Det er de samme voksne som jobber på skolen og på SFO. 

Ferier: 

Påmeldinger må gjøres innen frister og KUN på mail. Påminnelser vil komme på planer/hjemmeside/FB. 

Oppsigelse: 

Det gjør dere via Lyngdal kommune si hjemmeside 

Endring av oppholdstider: 

Hvis dere ønsker å endre innenfor samme antall timer: Send mail Ingrid.  

Hvis dere ønsker å endre antall timer så dere går opp eller ned i betalingssats, må dere både gjøre endringen på Lyngdal kommune si 

hjemmeside og sende mail til Ingrid om tidspunkt og dager. Det vises ikke automatisk for oss. 

Sosiale medier: 

Vi anbefaler dere å ha øyene åpne for bruk av bla. Tik tok mm. Vi har opplevd at barn nede i 2. klasse kjenner til dette. 

Leker: 

Vi har ikke med private leker på SFO. Smartklokker må ligger i sekken på SFO mens barnet er på SFO. 

Foreldre representanter: 

Erik Bredo Larsen   tlf:957 55 7 78 

Camilla Hagen   tlf. 988 62 462  

 


