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Skolefritidsordningen er et omsorgs 

og tilsynstilbud utenom den 

obligatoriske skoledagen for barn i 

1. – 4. klasse. SFO skal legge til rette 

for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. 

Barna blir servert frukt, mat og 

drikke på SFO. Det er muligheter for 

å ha med niste hvis barnet vil spise 

frokost på SFO. 

Vi på SFO samarbeider godt oss i 

mellom og sammen med barna for 

at barna skal trives og få en fin 

hverdag. 

Anne Grethe 950 51 105  anne@bbm-

skole.no  Rektor/SFO-leder 

Stine 996 14 608 stine@bbm-skole.no 

Assistent 

Julie 952 71 556, assistent 

 Bente  Ulrik Terje Ruth  

Mats  Oddbjørg 

 

 

Åpningstider er kl. 07.15-16.30 hver dag. 

Kjernetiden i ferier er fra kl. 08.30 – 14.00. 

Fredager har vi turdag/gjør andre aktiviteter, og ønsker da at barna ikke blir hentet før kl. 15.00. 

(Hvis dette byr på problemer sier dere bare ifra) 

Klær: Det er viktig at alle har klær til all slags vær siden vi er mye ute. TØYET MÅ VÆRE MERKET. 

Alle som leverer barn på SFO bruker inngangen nede (ikke hovedinngangen) fra kl. 08.00 vil SFO 

være ute så de som leverer etter det henger sekken i garderoben og leverer de i skolegården. 

Ved fravær på SFO ring eller send en SMS til SFO sin telefon. 

Ved endringer av oppholdstid eller oppsigelse av plass må meldes skriftlig til skolen. Endringer må 

meldes minst 1. måned på forhånd med virkning fra 1. neste måned.  

 

 

 

 

«Jeg synes hele livet 

er som en lek, jeg!» 

Henrik Ibsen 

 

 

Henrik Ibsen 

 

SFO telefon 

902 80 167 
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På SFO jobber vi for å skape et trygt og godt miljø med mulighet for personlig utvikling for både barn 

og voksne. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Vi ønsker at 

dagen skal oppleves som innholdsrik, fleksibel og full av gode opplevelser sammen med andre barn 

og voksne. Ros er med på å bygge opp barnets selvtillit, det er virkningsfull positiv oppmuntring som 

vi ønsker å legge vekt på. 

 

Samarbeid mellom personal og foresatte er 

viktig for oss. Dette for at kvaliteten på SFO 

skal opprettholdes og kunne bli bedre. 

Dialog og gjensidig informasjon er viktig. 

• Personalet og foreldrene deler 

informasjon om hva som opptar 

barnet i det daglige møtet. 

• Foreldresamtaler hvis ønskelig 

• Skriftlige meldinger/telefonsamtaler, 

all informasjon blir i hovedsak sendt 

ut på mail og etterhvert lagt i SFO 

rommet på Fronter. 

• Barna skal få leke og utfolde seg. Vi 

skal delta i lek og aktiviteter sammen 

med barna. 

• Vi skal legge til rette for 

god kommunikasjon 

med foreldrene. 

• Barn og foreldre skal 

oppleve å bli tatt godt 

imot på SFO 

• Ta barns lek på alvor 

 

Foreldresamarbeid 

Vårt mål for SFO: 

• Gi barna trygghet og omsorg 

med voksne som bryr seg 

• Gi barna tilbud basert på 

utvikling, tillit og vennskap 

• Lære barna og ta hensyn til 

hverandre og respektere at vi er 

forskjellige 

• Lære barna å samarbeide, vente 

på tur og lytte til hverandre 

• Et sted med fokus på POSITIVE 

TILBAKEMELDINGER OG GODT 

HUMØR 
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Det merkes at barna etter en lang skoledag har hatt tilrettelagte aktiviteter. Det «klør i armer og bein 

etter å få startet med lek. 

SFO skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 

Vi vil ha prosjekter og temaer i løpet av året som vi skal jobbe med. Mange av disse vil være knyttet 

opp mot høytider og årstider. Dere vil få utdelt en månedsplan i slutten av hver måned og der vil det 

stå litt mere om de ulike temaene.  

Vi vil arrangere to foreldre kaffer i løpet av året. 

Lek er et av barnas viktigste læringsarenaer. Barn utvikler en sammensatt kompetanse igjennom 

leker. Lek er viktig for utvikling av språk, motorikk, kognitive evner, sosiale ferdigheter og identitet. 

Selv om barnet er utenfor barnehagealder lærer de fortsatt mye grunnet lek i hverdagen. 

Derfor vil vi ha fokus på lek både ute og inne. Det vil være lek styrt av de voksne, men mest fokus på 

frilek. Det viktigeste er at alle tar del i leken, dette må vi som voksne ha et våkent øye på. 

 

 

 

 

 

 

«Mister du evnen til lek, da mister du livet» 

Andre Bjerke 


