
 

 

 

RAMMEPLAN FOR 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2022/23 

 

SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og 

sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek, allsidige aktiviteter og ro 

med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna (Utdrag fra vedtektens §2 

INNHOLD) 
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Innledning 

Årsplan er et arbeidsverktøy for personalet på SFO, samt at den skal gi dere foreldre, 

informasjon og opplysninger om SFO og vårt pedagogiske arbeid. Den skal også være et 

utgangspunkt for samarbeid mellom SFO og hjem.  

Vennskap og lekpregede aktiviteter er viktig for oss på SFO. Vi er 12 barn, og 7 voksne. Vi har 

som mål at alle barn skal trives og ha venner. De ansatte er viktige støttespillere for å legge 

til rette for dette. Vi er opptatt av å etablere et tett og godt samarbeid med foresatte.  

Om Skolefritidsordningen 

Skolefritidsordningen Berlevåg skole eies og drives av Berlevåg kommune, og holder til i eget 

rom ved Berlevåg skole. SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for elever 

fra 1. – 4. trinn, elever opptil 7. trinn kan også søke ved særskilte behov. 

Åpningstider 

Morgen:   kl. 06.50- 08.30.  

Etter skoletid:  kl. 13.20-15.50. 

Ved skolens høstferie og vinterferie har vi åpent, resten av året følger vi kommunens 

skolerute.  Vi ser helst at barna kommer innen kl. 10.00, kommer ditt barn etter dette 

klokkeslett kan vi være borte fra skolens område. Det blir i forkant av disse dagene sendt ut 

melding i Visma som er viktig å svare på, dette på grunn av bemanning og aktiviteter. Det er 

viktig å si ifra hvis påmeldte barn allikevel ikke kommer. 

Siste skoledag før jul og påske er også siste dag for SFO.  

Bemanning 

Elin Beate Hansen  - leder 

Aron                            - pedagogisk leder 

Dagfinn Jakobsen  - assistent/fagarbeider 

Tone Renate Jørstad  - assistent           

Nathalie                                   - assistent 

Kontakt 

Telefon SFO:  45 87 99 05 
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Telefon rektor: 45 87 99 00 

Telefon skole:  78 78 20 70 

E-post SFO-leder: elin.hansen@berlevag.kommune.no      

Praktisk informasjon 

Klær 

Barna må alltid ha innesko, ekstra klær til skift, regntøy og støvler på skolen. Dette handler 

om barns velvære, trivsel og mulighet til å delta i aktiviteter som foregår ute og inne.  

Husk å merke alt!  

Hver måned blir månedsplan sendt hjem som ranselpost. 

Måltid  

Barna må ha med seg matpakke hver dag. Vi spiser ca. kl. 13.30. De som har bestilt melk får 

det, de andre drikker vann eller har med egen drikke. Vi ønsker at måltidet skal være ei 

koselig stund med rolige samtaler og tid til å spise, alle sitter da ved bordene i ca. 15-20 min. 

2 ganger i måneden lager vi mat på SFO, det vil stå på månedsplan om dette. 

Dagsrytme  

06.50.  SFO åpner 

  Rolig inne lek. Utelek for de som ønsker det 

07.00-08.00      Frokost for de som vil 

08.20 – 08.30 Rydding 

  Barna går til sine klasserom 

13.20 Barn kommer fra skolen 

  Måltid 

  Tilrettelagte aktiviteter 

  Frilek ute/inne 

14.45  Rydding 

15.00 – 15.50 Bord aktivitet: Lego, brettspill, tegning ol 

15.50  SFO stenger 

Vi har også fått utdelt timer i idrettshall, skolekjøkken og svømming. 

Faste avtaler, beskjeder 

mailto:elin.hansen@berlevag.kommune.no
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Beskjeder vi får direkte, pr tlf eller via Visma noterer vi i beskjedbok på SFO, beskjeder som 

barna skal overbringe må være skriftlig, slik at det ikke blir noen misforståelser. Faste avtaler 

om barn som skal gå hjem alene, lager vi en oversikt over. Ved unntak av avtaler må vi ha 

skriftlig eller muntlig beskjed fra foreldre/foresatte. 

Private leker: 

Vi ønsker å begrense private leker i SFO. Dette for å begrense konfliktsituasjoner. 

Planleggingsdager 

I løpet av skoleåret 2022/2023 skal personalet ha 2 -3.planleggingsdager. Disse dagen 

samkjøres med skolens plan. 

Styrende lovverk, vedtekter og planer 

Kapittel 9 A, elevene sitt skolemiljø i opplæringsloven gjelder også for SFO. Den omhandler 

barnas rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. I Opplæringsloven § 9a om 

elevenes skolemiljø er vi forpliktet til å skape et godt fysisk og psykososialt miljø for alle 

barn. I SFO skal mangfold synliggjøres, verdsettes, fremmes og skape et skolemiljø, som 

fremmer trivsel, helse og læring. Skole og SFO er forpliktet til å arbeide systematisk med 

barnas skolemiljø.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11  

Vedtekter for Berlevåg kommunes skolefritidsordning er utarbeidet i tråd med § 13-7 i 

opplæringsloven 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/skolefritidsordnin

gen-sfo/id434946/  

 Rammeplan for SFO «Vennskap, lek, sosial kompetanse og læring» setter rammer for 

satsningsområder, aktiviteter, samarbeid SFO-hjem, ledelse av SFO og kvalitetsoppfølging i 

SFO for skolefritidsordningen i Berlevåg kommune. Satsingsområdet i rammeplan for SFO er 

«Vennskap, lek og læring». Barnas kompetanser skal fremmes gjennom vennskap, lek og 

læring. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/skolefritidsordningen-sfo/id434946/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/skolefritidsordningen-sfo/id434946/
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Satsningsområder 

Berlevåg SFO sine satsningsområder er vennskap, lek og læring. Disse belyses i 

rammeplanen gjennom et barne- og voksenperspektiv. I tillegg til dette, 

jobber vi med våre sosiale kompetansemål i arbeidet med barna.  

Samarbeid  

             - Vi legger til rette for aktiviteter og situasjoner der elevene blir     

inspirert til å samarbeide.  

Empati  

- Vi lærer elevene å sette seg inn i andres følelser og snakker med de 

om det å vise forståelse for andre mennesker. 

Selvkontroll  

-Vi lærer elevene evnen til å kunne styre egne følelser, oppførsel og 

behov i møte med andre mennesker. 

Inkludering  

-Vi lærer elevene at alle hører til og tar del i fellesskapet. 

Ansvarlighet  

-Vi lærer elevene å ta ansvar for egne handlinger, og å kunne følge regler og beskjeder. 

 Alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er, og barna skal erfare at det finnes 

mange måter å tenke, handle og leve på. Gjennom støttende relasjoner lærer barn å vise 

omsorg og empati, ta andres perspektiv og handle kompetent i en sosial kontekst. De lærer 

turtaking og samspill. Dette bidrar til grunnlaget for en realistisk og sunn selvfølelse og barna 

mestrer gradvis å ta ansvar for seg selv. Vennskap og fellesskap handler om barnas 

skolemiljø i SFO. 

For å ivareta barns rett til medvirkning må SFO involvere barn på ulike måter. Barna må få 

mulighet til å uttrykke sin mening og bidra til innholdet i sin egen SFO- hverdag. 

https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/  

https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/
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LEK 

Leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal ha tid og rom til lek hver dag. Alle barn skal få 

mulighet til aktiv deltakelse i leken og å oppleve mestring. SFO skal tilrettelegge for og støtte 

opp om, at leken kan stimulere til vennskap, relasjonsbygging, språkutvikling, undring og 

kreativitet. SFO skal legge til rette for lek som engasjerer og inspirerer barna i aktivitet og til 

aktivitet, og som kan bidra til allsidig utvikling og læring. Aktiviteten i SFO skal ha et tydelig 

barneperspektiv. SFO bør legge til rette for at personalet jevnlig kan diskutere og reflektere 

over hva lek innebærer, og hvordan man som ansvarlig tilrettelegger opptrer i møte med 

lekende barn. https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/innholdet-i-

skolefritidsordningen/lek/ 

Innhold og aktiviteter  

Hver måned blir månedsplan sendt hjem som ranselpost. Her finner dere aktivitetstilbud og 

tema for måneden. Vi har aktiviteter innenfor kultur, friluftsliv, mat og helse, fysisk aktivitet, 

kunst- og håndverk mm. Det er også mye rom for frilek.  

For at SFO-tiden skal oppleves som fritid, må barna gis valgfrihet og mulighet 

til medvirkning. Det skal være en litt friere organisering enn den de møter i 

skoletiden. Vår tilrettelegging må gi plass for deres initiativ, ideer og forslag. 

Dette innebærer at vi på kort varsel kan justere våre planer og vårt 

aktivitetstilbud.   

Samarbeid med foreldre/foresatte   

Det er et viktig mål for oss at dere skal oppleve at SFO er et trygt og trivelig sted 

for barna. Vi ønsker å gi dere god informasjon om hverdagen her hos oss, og vi 

ber dere ta kontakt dersom dere har ønsker, tilbakemeldinger eller kommentar.  

Vi setter pris på at dere av og til tar en tur innom for å hjelpe barna med å 

holde orden i garderoben, sjekker gjenglemte klær, fyller på med ekstra klær 

og lignende.  Dersom det skjer store endringer i barnets liv, ber vi om at dere 

informerer oss. Dette vil bidra til at vi kan møte eventuelle endringer i barnets 

atferd på en god måte, dvs. bedre tilpasset barnets behov.  

https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/innholdet-i-skolefritidsordningen/lek/
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/innholdet-i-skolefritidsordningen/lek/
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Aktivitetsplan for SFO 

 

Høst 2022 

August 

• Bli kjent med nye elever  

• Innarbeide rutiner 

September 

•  

Oktober 

• Mørketid 

• Bruk av refleks. 

• Høstferie 3.10- 7.10 for skolen (gjelder ikke SFO) 

November 

• Planleggingsdager for skolen og SFO 14.- 15.november.  

Desember 

• Juleforberedelser 

Vår 2023 

Januar 

•  

April 
• Påskeferie som skolens. 

Mars 

• Planleggingsdag 6. mars 

• Vinterferie. 6.-10. mars (Gjelder ikke SFO) 

Mai 

• Mandag 1.mai offentlig høytidsdag 

• Onsdag 17. mai grunnlovsdag  

• Torsdag 18. mai kristihimmelfartsdag, fredag 19. mai fridag for skolen og SFO. 

• Mandag 29.mai 2. pinsedag. 

Juni 
• Siste skoledag er også siste dag SFO er åpen før sommerferien. 


