SFO på Skonseng skole skoleåret 2013- 2014.
Mål:
·

SFO skal være en integrert del av skolens tilbud.

·

SFO skal være et trygt og helsefremmende omsorgs- og fritidstilbud før og etter
undervisningstid.

·

Tilbudet skal preges av barns behov for omsorg, lek , aktiviteter og sosial læring.

·

SFO skal omfatte både inne og uteaktiviteter.

Skonseng skolekrets er stor, elevene bor spredt og mange har lang skolevei. Pga samordninga
av skyss er skoletiden lang, og elevene har to måltider i skoletiden ( ca 1000 og 1300). Barna
på SFO har helplass, halvplass eller miniplass. Det varierer fra dag til dag hvem som benytter
tilbudet og når barna blir hentet. Barnegruppa lita – ca 8 barn, på kortdager noen flere.
SFO på Skonseng har åpningstid på skoledager fra 0700- 0845 hver morgen. På
ettermiddagstid er SFO åpen fra undervisningstidens slutt for 1.- 4 trinn .Dvs mandag fra
1300, På tirsdag, onsdag og torsdag fra 1430 og på fredag fra kl 1130. SFO stenger kl 1630.
SFO på Skonseng skole er stengt på skolefridager.
SFO holder til undervisningsrommene i gymsalfløya.
Skolens ordensregler gjelder også på SFO
Rektor er leder for SFO og har jevnlige planleggingsmøter sammen med assistentene.
Vaktene er fordelt på flere assistenter som alle også er assistenter i skoletida.
Elevene på Skonseng har lange organiserte skoledager. Mange har få muligheter til å
treffe venner etter skoletid. Erfaringene har vist at det barna trenger er muligheter for frie
aktiviteter sammen med andre barn under tilsyn av trygge, kjente voksne. Aktivitetsplanen er
derfor lagt opp på bakgrunn av dette.
Aktivitetsplan for morgenøktene alle skoledager.
0700- 0815

0815- 0845

Barna ønskes velkommen etter hvert som de blir fulgt inn. Beskjeder
utveksles.
Rolig lek inne, for eksempel tegning, perling, bygging med ulike typer
klosser, strikking, puslespill.
Mulighet for å spise medbrakt frokost.
Mulighet for å slappe av på sofaen.
Mulighet for å leke ute på skolegården etter avtale med assistent.
Utetid. Litt frisk luft før undervisninga tar til.

Aktivitetsplan for ettermiddagsøktene mandag- torsdag .

1430-ca 1450 Samlingsstund i lyttekroken til første klasse.
Opprop. Samtale.
Obs mandag Avtaler om dagens lekeaktiviteter.
Tilbud om frukt eller grønnsaker..
fra 1300
Til 1630

Lek og aktivitet inne eller ute etter avtale.
Lek og aktiviteter foregår under tilsyn av assistent. Det finnes et godt utvalg
av leker, spill, bøker, tegnesaker, mv til innebruk, og sykler, bøtter, spader,
biler, baller, akebrett osv til utebruk.
Barna hentes etter hvert. Barn med miniplass må hentes 1430. De må rydde
og si fra før de går.
Leksehjelp: Mandag 1330- 1430 og tirsdag 1430- 1530 er det tilbud om leksehjelp.

Kulturskoletilbud: Mandag fra 1345- 1430 er det kulturskoletime med
gratis tilbud fra kulturskolen om opplæring på ( korps) instrumenter.
Begge disse tilbudene har egen påmeldingsinformasjon og påmeldingsskjema
som deles ut ved skolestart.
Aktivitetsplan for ettermiddagsøkta fredager .
Kl 1130ca1150

Samlingsstund i lyttekroken til første klasse.
Opprop. Samtale.
Avtaler om dagens lekeaktiviteter.
1150- ca1300 Leik og aktivitet ute eller inne .
1300
Felles måltid. Det serveres ulike retter, for eksempel grøt, ostesmørbrød,
suppe, fiskekaker, brød med pålegg, frokostblanding med melk .
Elevene setter i oppvaskmaskinen og rydder.
1330- 1500
Leik og aktivitet ute eller inne.
Økta er lang Det er flere barn og to assistenter til stede en del av tida
Aktivitetene organiseres derfor mer enn de andre dagene i uka, men tar
utgangspunkt i det barna ønsker. Gymsalen kan benyttes.
Tilbud om frukt og grønnsaker.
1500- 1630
Lek og aktivitet inne. Barn med miniplass må hentes før 1530- Ellers hentes
barna etter hvert, og vi rydder og ønsker god helg.
Spesielle aktiviteter.
·

6.desember: Julebord med god mat, pynt og ekstra aktiviteter

·

7. mars: Karneval. Voksne og barn kler seg ut. God mat og ekstra leker

·

20. desember og 20. juni.: Kosestund med film og godteri.

