SFO
Sammen i vennskap, lek og læring.

•
•
•
•

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
SFO har åpent før og etter skoletid og på
mesteparten av skolens planleggingsdager, samt
vinterferie, høstferie og deler av skolens
sommerferie.

Å bidra til at barn får en trygg og stabil
barndom.
Å bedre oppvekstmiljø og styrke det sosiale
nettverket i nærmiljøet.
Å gi barna positive fritidsvaner og interesser,
spesielt innenfor områdene kunst og kultur og
fysisk aktivitet.
Å vektlegge barns behov for lek og frie
aktiviteter med venner.

På SFO er vårt samvær med barna målrettet. Vi
legger vekt på at barna skal trives, være trygge og
føle tilhørighet til stedet. Vi tilbyr et strukturert
fritidstilbud, basert på barnas egne premisser. SFO
bygger sitt innhold ut i fra begrepene lek, vennskap
og læring. Vi legger vekt på den frie leken, samtidig
som vi også tilbyr barna organiserte aktiviteter
innenfor områdene kunst og kultur, fysisk aktivitet,
koding for 3.trinnet og ett smøremåltid hver dag.

Vi er ca 140 barn og 11 voksne som har vårt daglige
virke på SFO. Barna er delt inn i avdelinger med
faste voksen-kontakter, noe som gjør tilværelsen
oversiktlig, og som også gir rom for nærhet og
omsorg.

Klær og utstyr:
SFO dagen byr på mange aktiviteter med
forskjellig krav til klær. For at barna skal kunne
delta i alle aktivitetene, og ha det trivelig og trygt
på SFO, trenger barnet:
• Skiftetøy: undertøy, strømper, strømpebukse,
genser og bukse
• Yttertøy til all slags vær: regnjakke, regnbukse
og støvler. Varme klær til kalde dager.
• Innesko/tøfler
Alle klær, sko, matbokser og lignende bør merkes
med elevens navn.
Når klær blir borte på skolen, må foreldrene selv
komme og lete etter tøyet. Vi samler alt tøy i
korger. Gjenglemt tøy blir oppbevart en stund før
vi gir det til Fretex.
Måltider
Vi serverer et smøremåltid hver dag. Matpenger
270 kroner måneden( gjelder ikke på gult og rødt
nivå).

Skolefrie dager/Langdager:
Disse dagene har SFO åpent når skolen har
undervisningsfrie dager. Langdagene er merket av
på Skoleruten. En stund i forveien vil dere få et
påmeldingsskriv. På langdager vil vi gjøre litt
ekstra og det er derfor viktig at vi får vite hvor
mange som kommer.

Plass typer med priser :
1. Hel dag: kl.07.30 – kl.16.30 (kr.2755,- pr. mnd.)
Alle langdager kl.07.30 – kl.16.30

2. Morgen/ettermiddagsplass:
2 forskjellige varianter. Hvilken du vil ha
må du informere skolen om.
1: kl.7.30 – kl.14.30 (kr: 2195,- pr. mnd.)
Alle langdager fra kl. 9.00 til 14.30. En kan også
velge tre hele dager i en langdagsuke som
tilsvarer 60%.

2: fra etter skoletid til kl.15.30 (kr: 2195,- pr. mnd.)
Alle langdager fra 9.00 til 14.30, eller tre hele
dager i en langdagsuke.

3. Morgenplass:190 skoledager: kl.07.30 –
kl.08.30. (kr: 1035,- pr. mnd.)
Langdager: Ingen tilbud
4. Dagsplass: kl. 07.30 – kl.16.30
(Kr: 320,- pr. dag)
Skolen kan unntaksvis tildele dagsopphold
for å avhjelpe helt spesielle situasjoner som
kan oppstå i en familie Eksempel på dette
kan være sykdom eller andre hendelser som
ikke kan planlegges. Dette er ment å
avhjelpe et kortvarig behov og skal ikke ha
varighet utover noen dager.

Søknadsinformasjon:
Bergen kommune er nå gått over til en ny
Webløsning for brukere i SFO. Den er
tilgjengelig på Bergen kommunens nettsider.
www.bergen.kommune.no

Hva innebærer denne løsningen?
Foresatte skal nå gå inn på nett og ha en enklere
dialog og saksbehandling med kommunen via
Web dersom en vil søke plass, endre plass og si
opp plassen i SFO.
De som skal søke om plass (nye brukere)
trenger ikke Min Id for å søke.
De som allerede har plass i SFO kan endre ved
hjelp av Min Id. Det er mulig å søke redusert
foreldrebetaling. Søknaden blir behandlet ut fra
husholdningens samlede inntekt.
Søknadsfrist 30. april
Minner om oppsigelse og endringstid
Oppsigelse/endring må skje via web med en
måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende
måned. Endring av plasstype i løpet av
skoleåret skjer etter samme regler som ved
oppsigelse. Sier du opp etter 1.april må det
betales ut juni måned. Skal barnet bytte skole
kan vi ordne med overføring innenfor Bergen
kommune.

Hvor finner jeg dette?
- Gå inn på Bergen kommune sin hovedside.
- Skole
- SFO
- Søk SFO plass
Dersom det er noe du lurer på kan du kontakte
skolen.
SFO starter opp den 2.august 2021. Første skoledag
er 16. august.

DAMSGÅRD SFO

En orientering til foreldre/ foresatte

