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

Har du behov for å snakke med SFO og lurer på noe med oppholdstid, ulike
tilbud, betaling, måltider henting eller bringing så ta kontakt. Noen ganger kan
det være hektisk på morgenen og i hentesituasjoner – jeg har kontor nede på
SFO / og der de minste av oss oppholder seg de to første årene i
skolesammenheng. Spør etter meg. Ta kontakt.
Barne- og ungdomsarbeidere som er i skolen på de laveste trinn er også i SFO.
SFO telefon: 76164495

SFO leder: Anne Karin Bendiksen

Søknad til SFO plass /og ev endringer gjøres gjennom Visma flyt skole.
Beskjeder til foresatte går via foreldre appen. Anbefaler alle å lagre appen.

Velkommen til oss:
Melbu SFO består av barn fra 1 – 4 trinn. På vår SFO arbeider det barne- og
ungdomsarbeidere samt en SFO leder. Vi har vikarer som er her på SFO når det
er behov for det.
De voksne er organisert på fast grupper bestående av barn på ulike trinn. Alle
voksne er her for alle barn og barna vil møte på alle voksne i løpet av en dag. Vi
har et felles SFO rom og bruker i tillegg klasserom både for aktiviteter og
måltider.
1 og 2 trinn har den samme garderoben både på skolen og i SFO. 3 og 4 trinn har
garderoben sin på skolen og en liten garderobe her på SFO som de kan benytte.
Her er det viktig at barna får med seg klærne de har på skolen over til SFO. På
plassen sin skal barna ha skiftetøy. Husk å navne klær og utstyr. Det er også
viktig at dere kommer jevnlig innom og sjekker at barnet deres har det som
trengs etter behov og vær.

Dagsplan for SFO:
06:30-08:00 – SFO åpner. Frilek.
07:00-07:30 – Frokost
07:50 – Ansatte og elever går til klasserommene
08:00 – Skolen starter.
11:45 / 13:40 – Registrering i SFO. Opprop, samlingsstund og måltid.
Lek inne og ute.
13:00 / 14:30 – Styrte aktiviteter og/ eller rom for lek ute – inne.
15:30 – Vi går som hovedregel inn for dagen.
16:15 – SFO stenger.

SFO i feriene:
SFO er åpent fra 06:30 – 16:15
Frokost fra 09:00
Lunsj Kl. 13:00
Kjernetiden er mellom 10:00 og 15:00.
I skolens ferier vil dere motta egen ukeplan.
Skolefritidsordningen holder feriestengt 3 uker i løpet av sommeren.
HUSK AT DET SFO TILBUDET DERE HAR VALGT OGSÅ VIL VÆRE NÅR
SKOLEN HAR FERIE.

Beskjeder:
I hente- og bringesituasjoner kan det være hektisk. Det samme gjelder i
overgangen mellom skolehjem og SFO. Personalet arbeider med å ha god oversikt
over hvilke barn som skal gå selv eller være med noen hjem. Skal barnet til
frisør, ta buss, til korøvelse eller korps-øving gjennom musikk skolen skal det gis
beskjed til personalet i SFO eller gjennom beskjeder gitt i Visma flyt skole.
Mange barn bor i skolens nærmiljø og flere ønsker at barna skal gå hjem selv fra
SFO. Dette kan avtales som faste ordninger eller at det gis beskjed tidlig på
dagen.
Når det gjelder faste avtaler gis det beskjed til SFO leder.
Vi godtar IKKE beskjeder gitt av barn.

Aktiviteter:
Leken har stor betydning for barn og den skal vi på SFO legge til rette for.
Leken skal derfor ha stor plass og barna skal oppleve at de har en reel påvirkning
på hverdagen sin. De skal kunne leke fritt om de ønsker det. Vi ønsker samtidig
å gi barna gode aktivitetstilbud slik at de opplever allsidighet, utvikling og
fellesskap.
Vi bruker Vesterålshallen der barna kan leke fritt eller være med på organiserte
aktiviteter som for eksempel ballspill/og - eller sangleker. Vi bruker også skolens
bibliotek.
Formingsaktiviteter kjøres som faste organiserte aktiviteter med det tilbys
også formingsaktiviteter utenom det.
Skolen ligger fint til med mange muligheter i uteområdet rundt skolen. Vi har
skogen og parken som begge blir brukt av både skolen og SFO. I tillegg har vi
friplassen der barna kan være i ball-bingen eller spille kurvball. På skolefrie
dager går vi ofte på tur og benytter oss mer av nærmiljøet.

VELKOMMEN TIL MELBU SKOLEFRITIDSORDNING

