
 

SFO-nytt          August 2021 

Velkommen til et nytt SFO år på Å barneskole! vi gleder oss veldig til å treffe nye, gamle SFO`ere og 

foresatte. Noen av dere har vi alt hilst på mens andre kommer etter hvert, som skolen begynner.

            

 Vi har innkjøring frem til høstferien, der vi har ekstra fokus på voksenrollen og relasjonsbygging 

mellom barn- barn og barn-voksne. Vi er opptatt av inkludering og at alle blir «den beste utgaven av 

seg selv.» For at alle barn skal ha det bra hos oss trenger vi dere på laget, ta kontakt om dere lurer på 

noe, så hjelper vi barnet sammen.               

Det er ingen automatikk i at beskjeder dere gir til skolen kommer til oss. Derfor ber vi dere om å 

informere begge steder hvis dere tenker det er nyttig at vi kjenner til ulike utfordringer på skolen, 

helse eller annet. Vi kan også delta på samarbeidsmøter og konferansetimer om dere ønsker det.    

Vi tar kontakt på telefon hvis det er noe dere trenger å bli informert om.  Vi forteller om SFO-dagen i 

garderoben ved henting og skulle det være andre ting ringer vi dere.  

 

Jeg (Ingrid Schmidt, SFO leder) har kontortid mandag, onsdag og fredag 10.00-12.00, men send meg 

en SMS om ting ikke kan vente, så ringer jeg opp fortløpende.  

Ingrid privat:99383631 mail:ingrid.schmidt@Lyngdal.Kommune.no 

Dagsbeskjeder om fri/sykdommer annet- send SMS innen 12.00 den aktuelle dagen til SFO telefonen 

995 09 543. Lest melding svares med bekreftelse fra SFO. Telefonen er kun bemannet i åpningstiden. 

Vi har dessverre ikke mulighet til at dere ringer barna deres for dialog i SFO tiden, da vi er i lek. 

Vi anbefaler faste henteavtaler, der vi forbereder barnet på avslutting av lek i forkant av hente-

tidspunktet. Dette blir en god avslutning for barna og en god hente situasjon for dere. Da vi ved 

oppstart kan veilede/følge barnet ved behov. Nye avtaler trer i kraft mandag etter avtale er inngått- 

Send SMS eller mail til meg. (Dette gjelder også enderinger av hente- tidspunkt innenfor samme 

timesats- fra september.  

Vi ønsker dere alle velkommen til foreldremøte. Der vil dere bli bedre kjent med SFOs rutiner og hva 

vi gjør- for å sikre kvalitet i SFO driften. Påmelding innen 24.august på mail til meg.  

Foreldremøte er onsdag 25. august klokken 18.00-19.00 det vil bli servert kaffe og twist. 

Hilsen alle voksne på SFO/Ingrid 


