
 

 

Røren skole SFO 

2014-15 

Informasjon 
 

Telefon 

SFO:      91614973 
Leder  SFO:   32252405 
Mobilskole SFO: ROE  SFO (din beskjed til SFO) 
   Sendes 03686 

 

                 



 

Røren skole SFO 

Røren skole SFO er forankret i  kommunens  “Kvalitetsplan for SFO” og “Vedtekter for SFO”.  

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for barn på 1.- 4. trinn, samt for barn 

med særskilte behov på 5.- 7. trinn. 

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven § 13-7: ”SFO skal legge til rette for leik, kultur- og 

fritidsaktiviteter med utgangspunkt i funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og 

tilsyn”.  SFO skal være et tilbud hvor barna er trygge, opplever vennskap, utvikling og læring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelse 
Rektor: Anne Lise Holth 

Fagleder: Else Marie Bomstad 

Daglig leder: Laila Nyhus 

Ansatte 
Barne-og ungdomsarbeidere: Solfrid Hårklau 
     Monica Flem 
      
Assistenter:    Solfrid Vinje 

Gerd Thomassen 
     Kate Gulbrandsen 
     Helge Herlung 
     Martin Callanta 
     Janne Hvidsten 

Anne Merete Rygh 
Håkon Sæthra 

Lærling:    Anne Lene Rugland 

 



 

Åpningstid 
SFO holder åpent fra kl.07.00 til kl.17.00. Det betyr at barna må være hentet innen kl.17.00.  SFO er åpen i 

skolens ferier. Det er stengt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og hele juli. 

De ansatte har 5 planleggingsdager i løpet av året. Noen av disse vil være sammenfallende med skolens 
planleggingsdager (se siste side). 
 

Samarbeid hjem-SFO 
Vi vektlegger god kontakt og samhandling med hjemmet og den daglige kommunikasjonen vil være en 

viktig del av dette. SFO og hjem kontakter hverandre dersom det er behov for å gi informasjon eller drøfte 

ting. 

En av assistentene er med på skolens første utviklingssamtale ved skolestart 1.trinn. SFO arrangerer 

foreldremøte i slutten av august.  

 

Aktivitetstilbud 
SFO er delt inn i to baser hvor barna er fordelt klassevis.
Vi vektlegger leikaktiviteter, kultur- og fritidsaktiviteter og aktiviteter som fremmer samhandling og trivsel. 
Alle trinn har en organisert aktivitet per uke. I tillegg tilrettelegger og motiverer vi for aktiviteter barna kan 
velge selv. 
 

Registrering av barna ved bringing  og henting 
Vi ønsker å ha gode rutiner for å skape trygghet for foreldre og barn. 
Vi registrerer ungene inn når de kommer og ut når de skal hjem.  
Husk derfor å: 

 gi beskjed dersom barnet ikke kommer på SFO etter skoletid 

 gi beskjed til en av de ansatte når barnet blir hentet  

 gi beskjed dersom barnet skal hentes av andre 
 

Måltider 
Vi tilbyr frokost hver dag mellom 07.00-07.45 og  brødmåltid hver dag  
kl. 14.00. En dag i uken serverer vi et varmt måltid. Det serveres frukt hver dag. 
I ferier skal barna ha med seg mat og drikke til et måltid. 
 
Klær 
Det er viktig at barna har klær og skiftetøy etter årstiden. 

Tøy, sko og støvler merkes med barnets navn.  Alle må ha innesko. 

Det er viktig at foreldre passer på at barnet har nok skiftetøy og holder orden på barnets garderobeplass. 

 

“Ha-med-dag” 
Fredag er “Ha-med-dag”.  Dette betyr at barna kan ta med leiker hjemmefra på eget ansvar. Det er ikke 

anledning til å ha med byttekort og elektroniske spill. 

 

Sykdom/medisiner 
Vi ber hjemmet informere oss hvis barnet har en sykdom vi bør vite om. Barn med smittsom sykdom skal 

holdes hjemme. Etter utbrudd av omgangssyke  bør barna holdes hjemme fra SFO i 2 døgn på grunn av stor 

smittefare. 



 

Fotografering 
Vi tar bilder av barna i ulike settinger for å presentere aktiviteter og livet på SFO.  Bildene  settes i 

fotorammer i garderoben til glede for både barn og foreldre. 

Gi beskjed ved oppstart SFO dersom dere ønsker å reservere barnet i forhold til fotografering. 

Priser per 01.01.2014 
Hel plass, dvs. 16 t eller mer per uke: kr. 2370,- 

Halv plass, dvs. inntil 15 timer per uke: kr.1840,- 

Kvart plass, dvs. inntil 7 timer per uke: kr.1225,- 

Kostpenger for hel og halv plass er kr. 150,- og for kvart plass kr.70,- 

Endringer 
Endring av plass-størrelse eller oppsigelse av plass må skje elektronisk via foreldreportalen i Hypernet.  

Dette må gjøres en måned før endringen ønskes gjeldende. Oppsigelse/endring av plass senere enn 1. 

mars godtas ikke. Vi viser til “Vedtekter for SFO”  Øvre Eiker kommune.  

Dere må ta vare på passord og brukernavn til foreldreportalen.  

Ferier
I skolens ferier kan barn med hel plass benytte SFO hele åpningstiden. 

Barn med halv plass kan benytte SFO 5 timer per dag; dvs. 25 timer i hel uke, 15 timer i uker med 3 dager, 

osv. 

Barn med kvart plass kan benytte SFO 2,5timer per dag; dvs. 12,5 timer i hel uke, 7,5 timer i uker med 3 

dager, osv . 

Planleggingsdager SFO 2014/15  (SFO er da stengt)
 
Fredag  01.august 2014 

Fredag  14.november 2014 

Fredag  02. januar 2015 

Fredag  15.mai 2015 

Fredag  05.juni 2015 

Merknad:  

“Kvalitetsplan for SFO  –  Øvre Eiker kommune”  finner dere på Røren skoles hjemmeside: 

roren.oekskole.no 

Røren skole  12. juni  2014 

 

Else Marie Bomstad    Laila Nyhus 

Fagleder     Daglig  leder 


