
 

 

Søknad/tildeling av plass 

Søknad om opptak gjøres på 
kommunens egen nettportal for 
SFO. Alle som ønsker SFO-plass må 
søke på: 
https://skole.visma.com/rana 
 
Det tilbys plass for elever på 1.-
4.årstrinn til og med utgangen av 
4.trinn.  
Plassen må sies opp dersom den 
ikke skal løpe til og med 4.trinn og 
det er 1 måneds oppsigelse fra 
den 1. i måneden. 
Plass sagt opp etter 1. april løper 
ut juni. 
Endringer og oppsigelse må gjøres 
av foresatte på: 
https://skole.visma.com/rana 
 
Hovedopptak skjer hver vår med 
søknadsfrist 1. april dersom ikke 
annen dato annonseres. 
De som søker etter fristen settes 
på venteliste og vil få plass ved 
ledig kapasitet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Endringer i familien/foreldrenes 
adresse, arbeidssted og 
telefonnummer registreres i 
Visma. Dette for at vi til enhver tid 
har mulighet til å kontakte 
foresatte ved behov. Endringer i 
avtaler om barnet skal hentes og 
lignende, må gjøres av foresatte. 

Åpningstid 

07.00-16.30           
Onsdag i stille uke stenger SFO kl. 
12.00. 

 

 

For mer informasjon: 
SFO leder Elisabeth Moe Abrahamsen 
Telefon SFO: 95254137 
Elisabeth.moe@rana.kommune.no 

 

 

Velkommen 
Til Lyngheim SFO 

  



 

 

Om oss… 
Informasjon om driften 

Lyngheim SFO driver etter 
nasjonal rammeplan for SFO, i 
tillegg har vi i Rana kommune 
egen kvalitetsplan for SFO. Gode 
relasjoner og det sosiale er viktige 
områder for oss, vi bruker derfor 
mye tid på høsten til å bli godt 
kjent. Vi jobber ellers etter en 
årsplan der vi tar opp mange av de 
samme tema som jobbes med i 
skoletiden, men med et større 
fokus på lek. 

Informasjon om priser og 
vedtekter finnes på 
http://rana.kommune.no 

Vi ønsker et godt samarbeid med 
foreldre og vil gjerne at dere tar 
kontakt dersom dere har spørsmål 
eller tilbakemeldinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon 
 
Telefon til SFO  75 14 42 30,  

Mobil 95 25 41 37. 
 

Vi tar også gjerne imot beskjeder 
på Visma. Meldinger på Visma må 
legges inn tidlig på dagen dersom 
beskjeden gjelder samme dag.  Vi 
ønsker at beskjeder legges inn i 
appen Visma min skole, velg:          
SFO -> «rediger/legg til» 

 
Ellers kan vi kontaktes på telefon.  
Beskjeder som gjelder barna må 
gis til de voksne på SFO, det er 
ikke nok å ringe barna for at de 
skal gi beskjed selv. Dette er for å 
sikre at ingen går hjem uten at de 
skal. Barna har ikke lov å bruke 
telefon/klokketelefon i SFO tiden.  

  

 

 

Feriedager 

SFO har stengt på sommeren i 
ukene 28, 29 og 30, da må alle 
elever ha fri. 
Det vil bli sendt ut skjema i Visma 
for hvilke dager som skal benyttes 
før ferier. Vi ønsker at alle svarer 
innen fristen slik at vi får planlagt 
bemanningen. 

Planleggingsdager 

Vi har 5 planleggingsdager i året 
på SFO. SFO på Lyngheim har 
normalt 1 i november, 1 i april og 
2 den siste uken før skolen starter 
på høsten. I tillegg avvikler vi 2 
halve planleggingsdager og holder 
stengt etter skoletid siste dag før 
jul og sommerferie. Oppdaterte 
datoer finnes på 
www.rana.kommune.no 
 
 

Plasstørrelser 

• 100% plass: fem dager pr. uke 
samt hel dag på skolefrie dager. 
• 80% plass: fire dager pr. uke 
samt hel dag på skolefrie dager, på 
avtalte dager.  
• 60% plass: tre dager pr. uke 
samt hel dag på skolefrie dager, på 
avtalte dager.  
• Morgenplass: morgener fem 
dager pr. uke samt hel dag på 
skolefrie dager. 
• Ettermiddagsplass: ettermiddag 
fem dager pr. uke samt hel dag på 
skolefrie dager. 
•Dagplass: for elever uten ordinær 
plass når det er oppstått akutt 
behov for tilsyn. 
• Gratis kjernetid 1. klasse 
• Hel plass 1. klasse 
  


