VELKOMMEN TIL SFO�
Info om

70 barn

oppstart på sfo
2021

1.klasse: 22
2.klasse: 27
3.klasse: 16
4.klasse: 5

Nå skal dere snart i gang med skole og sfo og overgangen fra barnehage til
sfo/skole er stor. Derfor vil vi da gi dere noen påminnelser og tips som gjør at
hverdagen på sfo og samarbeidet mellom hjemmet, skole og sfo blir så godt som
mulig.
Barnehagene har ofte primærkontakter og blir møtt for eksempel i garderoben når dere
kommer på morgenen, det har vi ikke på sfo. Her må dere komme inn og si fra at dere
er kommet eller drar hjem. Vi er gode på å registrere at dere kommer og går. For at
ditt barn skal bli trygg på sfo så samarbeid vi med dere foreldre, og jobber for at
oppstarten skal bli så god som mulig. Snakk med oss så finner vi ut hva som er best
for ditt barn. Vi gir dere tilbakemeldinger om barnet hvis det er noe spesielt som har
skjedd i løpet av dagen. Det kan være lurt å ha litt korte dager i starten hvis dere får til
det.
Snakk også med barnet ditt om det å være selvstendig, kontakt de voksne, si fra hvor
man går, spør hvis man lurer på noe eller er usikker, øv på å gå på do selv, knyte
skolisser, kle på seg selv osv. Fint om dere øver på dette hjemme.
Trygg barnet også i leverings-situasjon, dette går bra
Selvfølgelig hjelper vi til hvis det trengs, og vil har oppfølging på de som trenger det
lille ekstra Vi har god og tett dialog med lærere og assistenter som jobber i klassene
om elevene.
Vi er der for dere

Informasjon:
-

Det meste av informasjon om sfo ligger/legges ut på:
Hjemmesiden: markerkommune.no https://www.marker.kommune.no/. Her
finner dere: Vedtekter, informasjon om ferie og fridager, priser, elektronisk
søknads/endrings/oppsigelses-skjema, skoletider, søknad om redusert
foreldrebetaling og lignende.
E-post: sfo@marker.kommune.no
Telefon/sms: 45 40 66 65
Facebook: Marker skol SFO
https://www.facebook.com/groups/489325604611463/?ref=bookmarks

Denne siden er lukket og er bare for de som går på sfo.
(Spør om å bli medlem der fra 1. august 2021) Etter at barnet har sluttet blir
dere slettet fra gruppa.
Viktig:
-

Gi alltid beskjed på morgenen hvis andre en foreldre skal hente eller det er
endringer/sykdom. Send sms/ring/e-post/lapp til sfo/skole før kl 12.15.

-

Etter 12.45-16.45 er vi opptatt med barna deres og kontoret er ubemannet og da er det
ikke alltid vi hører at det ringer eller kommer sms.

-

Kjernetid når det er sommer-sfo er mellom 10.00-14.00. Kommer barnet eller
blir hentet i denne tiden, må barnet leveres/hentes der vi er. Evt på tur.

-

Si alltid fra til en ansatt/voksen på sfo når du/dere kommer på sfo om morgenen og når
dere går hjem.
Ansvar:

-

Vi på sfo har ikke noe ansvar for barnet før det har meldt sin ankomst på sfo eller etter
at barnet forlater sfo om ettermiddagen. Det er foreldrene sitt ansvar.

-

Dere skal levere og hente barna på sfo for at vi skal få den daglige kontakten
med dere foreldre/foresatte, og for dere får sjekket garderobehyllen for klær osv.

-

Unngå å ta med leker ol. hjemmefra. Har barnet med seg leker og andre ting
hjemmefra så er det hjemmets ansvar hvis det skulle bli borte eller ødelagt.
Garderobe:

-

Få en oversikt over garderobeplassen før dere går hjem, SETT OPP sko/støvler på
krakken (det er ikke jobben til vaskedamene). Ta med vått tøy hjem og sørg for at
barna har nok skiftetøy og KLÆR TIL ALL SLAGS VÆR. Vi er ute en gang hver
dag uansett vær, noen ganger hele ettermiddagen. MERK KLÆRNE.
Mat:

-

Frokost kl 07.30-08.00 (dette gjelde når det er skole) Skal man spise frokost på sfo
skal man komme senest 07.45.

-

Sfo maten spiser vi etter skoletid ettersom når trinnene slutter på skolen. Frukt blir
servert på ettermiddagen. Mat er inkludert i sfo-betalingen.

-

Si fra om allergier og evt. utfordringer ditt barn har i forhold til mat.

-

De som går på sfo har ikke rett på buss fra sfo, bare rett fra endt skoledag.

