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Velkommen til Røren SFO 

 

Formålet med SFO: 
 
“Skolefritidsordningen skal legge til rette for 
lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med 
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og 
interesse hos barna. Skolefritidsordningen 
skal gi barna omsorg og tilsyn. 
Funksjonshemma barn skal gis gode 
utviklingskår. Arealene både ute og inne skal 
være egnet for formålet" 
Opplæringsloven § 13-7. 

Ansatte høsten 2019: 
SFO-leder: Laila Nyhus 
Fagleder: Gro Tvedt Hollevik 
Rektor: Erik Lund 
 
Barne og ungdomsarbeidere:  
Ann Kristin Solvang Mæhre 
Monica Flem 
Solfrid N. Hårklau 
Martin Callanta 
Janne Hvidsten 
Heidi Sletten 
Barneveiledere: 
Anne Merete Rygh 
Kate Gulbrandsen 
Helge Herlung 
Lærling:  
Emilie Utgård 
 

 

KONTAKT: 
Har du behov for å snakke med oss, om hvordan ditt barn har det på SFO. Smått eller stort, 
så ønsker vi at du tar kontakt. Alltid! 
Noen ganger er det mulig å få noen ord med voksne når du henter/leverer, men ofte må vi 
passe barna og tiden strekker ikke til. Men da  tar du kontakt på mail eller telefon hvis du 
lurer på noe. 
 
SFO: 916 14 973 
Mail: laila.nyhus@ovre-eiker.kommune.no 
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SFO I ferier 
 

SFO er åpent fra kl 7.00-17.00 
Frokost fra 7.00-7.45 

Egen matpakke spises kl. 11.00 
Lunsj serveres fra oss kl. 14.00 

 
Kjernetiden er mellom 10.00-14.00. Styrte aktiviteter/turer er i denne tiden. 

 
Påmelding til ferier gjøres på tilsendte skjemaer på mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsplan for SFO 

7.00  SFO åpner. Vi serverer frokost til de som ønsker mellom 7.00-7.45.  

7.00-8.15  Frileik 

8.15  Ungene går til skolen 

8.00-10.10 SFO for de som starter sent 

11.55  SFO åpner. Frileik/påmeldingsaktiviteter 

14.00  Måltid. 

14.45-16.00     Frileik/påmeldingsaktiviteter 

16.00-17.00 Frileik ute/inne 
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FORVENTNINGER 

SFO ønsker å gi noen innspill til deg som en invitasjon til enda bedre samspill rundt ditt 
barn. 

 

 

Hva kan dere foresatte forvente av oss: 
 
At vi: 

 Overholder taushetsplikten 

 Gir barna opplevelse av trygghet, 
trivsel og omsorg 

 Gir tilbakemeldinger og informasjon 
om forhold som angår barnet 

 Gir tilstrekkelig informasjon via mail 
om hva som skjer i SFO, samt henger 
opp informasjon i garderoben 

 Er blide og imøtekommende 

 Gir gode vilkår for barns leik og fritid 

 Møter dere med respekt, høflighet 
og lydhørhet 

 Er tilgjengelig for foreldresamtaler 
gjennom hele året ved behov 

 Det gis tid til frileik/fysisk aktivitet, 
både ute og inne 

 Har varierte måltider 

 At deres barn skal kunne komme til 
oss og be om hjelp og støtte ved 
behov. Det er ikke alltid like enkelt å 
skaffe seg ferdigheter som gjør at 
man samhandler godt med andre 
barn. Men vi er tett på. 

 At vi jobber i tråd med vedtekter og 
kvalitetsplan 

 At vi samarbeider og samhandler 
med skolen da vi har de samme 
barna 

Forventninger til foresatte for å kunne gi et 
tilbud med god kvalitet for barn og 
foresatte har vi følgende forventninger: 
 

 At foresatte bidrar til et positivt miljø 
ved å være bevisst hvordan man 
omtaler SFO 

 Respekterer åpningstidene og møter 
opp personlig i SFO-lokalene ved 
levering oghenting. 

 Gir gode beskjeder gjennom SMS, 
mail om barnet skal gå hjem e.l. 
innen fristen kl 11.30 samme dag 

 Gir oss tilbakemeldinger, både 
positive og negative. Vi er her for 
barna deres og det er bare på den 
måten vi kan gi barna deres et bedre 
tilbud 

 At dere holder dere oppdatert om 
hva som skjer på SFO 
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Hente og bringe situasjonen 
Personalet jobber for å ha god oversikt over hvilke barn som skal på SFO, hjem, ta buss, ha 

fri, være med noen hjem osv. Vi kan bruke svært mye tid for å få oversikt, og det kan være 

utfordrende da det kan oppstå usikkerhet. Det samme gjelder  telefon oppringning  på 

ettermiddagen, det tar vekk tiden vi kan være sammen med barna. Derfor er vi avhengig 

av at dere bruker SMS, mail. 

 

 

Vi oppfordrer foresatte til å hente barnet selv, dette for at dere da får lest beskjeder, 

sjekket garderobeplassen til barnet. 

 Beskjeder sendes SFO før 11.30 om barnet skal gå selv. 

Vi godtar ikke muntlige beskjeder gitt av barn. 

 

 

 

 

Månedsplan og SFO- nytt 
Det blir sendt ut månedsplan i IST hver måned. Disse henger også oppe i garderoben. 

Her vil dere få beskjed om hva som kommer til å skje. 
Her vil det også komme litt info om hva vi har gjort sist måned. 

Annen informasjon blir også jevnlig lagt ut i IST, som info i forbindelse med ferier o.l. 
  

 

Foreldrebetaling i SFO 2019 
 

Hel plass:        2900,- 
Halv plass:      2178,- 
Kvart plass:    1491,- 
Kost for hel og halv plass er 150,- pr mnd. For kvart plass 70,- pr. mnd 
SFO i Øvre Eiker har ikke søskenmoderasjon. 

 

 

FERIER OG PLASS 
I skolens ferier er timeantallet på plassen følgende: 

 Hel plass kan benytte hele åpningstiden 

 Halv plass kan benytte 5 timer pr dag, dvs hel uke 25 timer, uke med tre dager 15 
timer osv.  

 Kvart plass er 2,5 timer pr dag, dvs hel uke 12,5 timer, uke med tre dager 7,5 timer 
osv.  

 Dere disponerer disse timene som dere ønsker. 

 Det er ikke mulig å kjøpe timer i skolens ferier 
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Røren SFO mulighetenes arena-et sted å lykkes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DET DU GIR MEST OPPMERKSOMHET, FÅR DU MEST AV 

Det som fungerer skal vi ikke rette på 

Hvis noe virker, gjør mer av det 

Det som ikke virker, gjør det på en annen måte 

 

 

 

LEIK 

 Tilrettelagte aktiviteter som gir mestring og glede, økt motorikk og 

kroppsbeherskelse 

 Frileik 

 Barns medbestemmelse 

 Variert aktivitetstilbud 

 Fysisk aktivitet ute og inne 

 

Trygghet 

 Omsorg, bli sett, kommunikasjon 

 Respekt og trøst 

 Gode relasjoner 

 Tydelige og positive voksne 

 Tillit 

 Raushet 

 

 


