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Skjold skole SFO
SFO er et tilbud for elever fra 1- 4. klasse og for barn med særskilte behov ut 7. klasse.
Antall barn på Skjold skole SFO i august 2021 var 120.
Vi er delt inn i tre baser: base 1 (3. og 4. trinn), base 2 (2. trinn) og base 3 (1. trinn).
Skjold skole SFO er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse, her får barna trening i
samhandling med andre gjennom lek og aktiviteter. Vi er opptatt av at alle skal trives og at SFO skal
være en god plass å være.
SFO skal være preget av tydelige grenser for adferd og samspill. Vi følger det samme
ordensreglementet som skolen.
Vi har sambruk med skolen og har tilgang til gymsal, kjøkken, musikkrom og bibliotek. Uteområdet er
stort og variert, og gir rom for allsidighet i forhold til frilek og aktiviteter.
Vi har månedsplan. Noen av aktivitetene som står på månedsplan er planlagt for alle og noen er
frivillige. Vi har også, daglig, aktiviteter som ikke kommer frem på månedsplanen. Vi følger barnas
impulser og fanger de der de er. Månedsplan blir lagt ut på hjemmesiden.

Rammeplan for SFO
Rammeplan for SFO trekker frem fire aktivitetsområder som skal bidra til å bygge oppunder
vennskap, lek og læring: fysiske aktiviteter, kulturaktiviteter, koding og måltid. Aktivitetene kan være
både frie og organiserte.

Fysiske aktiviteter
Vi tilbyr mye fysisk aktivitet og lek med bevegelse.
Blant annet tilbyr vi AktiVane. AktiVane er en aktivitet som går gjennom hele året som kort fortalt
bygger på en modell for å øke kvaliteten på aktivitet blant barn i SFO.
Følgende ligger til grunn for AktiVane konseptet:
-Aktiviteten skal være allsidig og tilrettelagt slik at alle kan føle mestring.
-Aktiviteten skal være for alle og skal ikke være styrt av påmelding.
-AktiVane koster ikke noe utover den normale SFO-avgiften

Kulturaktiviteter
Vi har regelmessig kunst og håndverk aktiviteter på basene. På langdager får barna oppleve
museumsbesøk og/eller andre kulturelle innslag. Vi har også godt samarbeid med FAU som også
arrangerer aktiviteter og kurs i SFO tid.
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Koding
Kubo blir barna kjent med i 3. og 4. klasse. KUBO er verdens første
puslebaserte utdanningsrobot, designet for å hjelpe elever fra å være
passive forbrukere av teknologi til å bli trygge skapere. Ved å forenkle
komplekse konsepter gjennom praktisk erfaring, lærer KUBO barn å kode
allerede før de kan lese og skrive.

Måltid
På SFO serverer vi et smøremåltid hver dag. Barna må ha med seg 1 matpakke til formiddagsmat på
langdager og til skolemåltidet på skoledager + drikkeflaske. Vi serverer et smørelunsjmåltid ca. 1330.

Lek
Lek er viktig. Å holde på leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg. Gjennom leken møter barnet
verden, seg selv og de lærer en rekke ferdigheter. Lek gir rom for stimulering av språksansen,
intellektet, motorikk og gir nødvendig sosial trening. Barneleken gir nyttig erfaring og er avgjørende
for all slags læring. Leken hos barn tjener derfor ytterst sett som trening både til å mestre hverdagen
og voksenlivet.
SFO er først og fremst barnas fritid. Vi mener denne fritiden skal være lystbetont og fremme leken til
barna. Skolehverdagen til barna er organisert og når fritidsaktivitetene kommer i gang på
ettermiddagen blir også denne tiden strukturert. Derfor er timene barna benytter på SFO en fin
arena for den nødvendige, gode leken.
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Årshjul
MÅNED:

AUGUST

Hva skjer:

Planleggingsdager,
SFO er stengt

Fokus: Tilvenning
nye barn.
Skolestart: 15/8

SEPTEMBER
OKTOBER

Planleggingsdag
12/8.

JANUAR

Antall
langdager.

Langdager SFO:
1. -11/8
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Planleggingsdag
12/9
Høstferie uke 41.

Siste skoledag
20/12, siste SFO
dag 23/12
Første SFO-dag
2/1, første
skoledag 3/1

Langdag 2/1

FEBRUAR

åpen.

5
1
3

1

0

MARS

Vinterferie uke 9

APRIL

Påskeferie uke 15

MAI
JUNI

Lag din egen
oversikt over
Der skole er
hvor mange
steng og SFO dere bruker:

0
Langdager SFO
10. – 14/10
Langdag på SFO
4/11
21/12, 22/12,
23/12.

NOVEMBER
DESEMBER

Oversikt over
langdager
(SFO åpen,
undervisningsfri)

Langdager på
SFO 27/2- 3/3

5

Langdager på
SFO 21. – 30/6

8

Planleggingsdag i
påsken.
Planleggingsdag
27/5

Siste skoledag 20.
juni. Siste SFOdag 30/6

JULI

SFO STENGT
SFO åpner igjen
1. august 2023

SOMMERFERIE

Skoleåret 2022 - 2023 har 32 langdager.

Har du morgen/ettermiddagsplass og ønsker å benytte alternativ A kan du bruke 19 langdager.
Hold kontroll i skjema over 😊
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Praktisk informasjon
Søknadsprosess, endring av plass og oppsigelse
Søknad om, endring av og oppsigelse av SFO-plass skjer elektronisk. Informasjon om søknadsprosess
og søknadsskjema finnes på nettsidene Skolefritidsordning – SFO på Innbyggerhjelpen.
NB: Oppsigelse og endring av plass har en måneds oppsigelsestid, dvs oppsigelsen blir gjeldende fra
den 1. i påfølgende måned. Gjør også oppmerksom på at ved oppsigelse etter 1. april, går betalingen
til og med juni måned.

Plasstyper og priser
Informasjon om plasstyper og priser finnes på nettsidene Skolefritidsordning – SFO på
Innbyggerhjelpen. Her oppgis også pris for SFO + kostpris. Dersom du har behov for å søke om
redusert pris for SFO, finnes egne sider med informasjon og søknadsskjema for dette på Redusert pris
for SFO på sidene til Innbyggerhjelpen.

I tabellen under er utdypende informasjon om vår lokale ordning for de ulike plasstypene.

Plasstyper

Skoledager

Langdager (undervisningsfrie dager)

Hel plass

0715 - 1630

0715 - 1630

Morgen- og
ettermiddagsplass (60
%)

Alternativ A:
0715-0830 – etter
undervisning til 1430
Alternativ B:
Etter undervisning til 1530

Alternativ A: 0715 - 1630 (60% av
langdagene)
Alternativ B: 0900 - 1430
(alle langdagene)

Morgenplass

0715 - 0830

Ingen

Ferie og fridager/planleggingsdager SFO
Se årshjul

Klær
SFO dagen byr på mange aktiviteter med krav til forskjellige klær og utstyr. For at barna skal kunne
delta i alle aktivitetene og ha det trivelig og trygt trenger barnet:
• Skiftetøy: undertøy, sokker, strømpebukse, genser og bukse
• Yttertøy til all slags vær: varmedress, regnjakke, regnbukse og støvler. Varme klær til kalde dager.
• Innesko/tøfler
Alle klær, sko, matbokser og lignende bør merkes med elevens navn.
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Dagsplan
Morgen SFO:
1.trinn har morgen SFO i klasserommene sine.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Varierende SFO-START
tider i
Innkryssing og ev.
ulike trinn meldinger blir gitt
Friminutt. Noen
barn er inne og
hjelper til med
smørelunsjen

SFO-START
Innkryssing og ev.
meldinger blir gitt
Friminutt. Noen
barn er inne og
hjelper til med
smørelunsjen

SFO-START
Innkryssing og ev.
meldinger blir gitt
Friminutt. Noen
barn er inne og
hjelper til med
smørelunsjen

SFO-START
Innkryssing og ev.
meldinger blir gitt
Friminutt. Noen
barn er inne og
hjelper til med
smørelunsjen

SFO-START
Innkryssing og ev.
meldinger blir gitt
Friminutt. Noen
barn er inne og
hjelper til med
smørelunsjen

1335-1415 Smørelunsj
1415 AKTIVITETSTIMEN
1515
Her blir det satt
opp organiserte
aktiviteter. Dette
blir utdypet i
månedsplan
1515
Avslutter
organiserte
aktiviteter.
1530-barna
rydder.
1530
1530 barna går
hjem

Smørelunsj
AKTIVITETSTIMEN
Her blir det satt
opp organiserte
aktiviteter. Dette
blir utdypet i
månedsplan
Avslutter
organiserte
aktiviteter.
1530-barna
rydder.
1530 barna går
hjem

Smørelunsj
AKTIVITETSTIMEN
Her blir det satt
opp organiserte
aktiviteter. Dette
blir utdypet i
månedsplan
Avslutter
organiserte
aktiviteter.
1530-barna
rydder.
1530 barna går
hjem

Smørelunsj
AKTIVITETSTIMEN
Her blir det satt
opp organiserte
aktiviteter. Dette
blir utdypet i
månedsplan
Avslutter
organiserte
aktiviteter.
1530-barna
rydder.
1530 barna går
hjem

Smørelunsj
AKTIVITETSTIMEN
Her blir det satt
opp organiserte
aktiviteter. Dette
blir utdypet i
månedsplan
Avslutter
organiserte
aktiviteter.
1530-barna
rydder.
1530 barna går
hjem

1530 –
1630

Fri lek og
aktiviteter

Fri lek og
aktiviteter

Fri lek og
aktiviteter

Fri lek og
aktiviteter

Fri lek og
aktiviteter

(NB: Undervisningen slutter på varierende tidspunkt for de forskjellige trinn. Se timeplanene)
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HÅNDBOK OM OPPSTART OG TILVENNING
LANGDAGER
Langdager er de dagene skolen er stengt og SFO åpen.
1. august 2022 åpner SFO og da er det langdager frem til skolestart som er 15. august.
Merk deg at vi har planleggingsdag fredag 13. august (da er skole og SFO stengt)
Man må først søke SFO plass digitalt på https://vigilo.no/.
Når dere har fått tildelt SFO plass må dere registrere oppstartdato og påmelding til langdagene i
august, skjema for dette finner dere på hjemmesiden.
Vi planlegger og bemanner langdagene på SFO ut fra antall påmeldte barn, derfor er det viktig for oss
å få inn påmeldingene innen fristen. Påmeldingen er bindende; dvs. at dersom eleven er påmeldt
men likevel ikke møter opp regnes dagen som brukt. På samme måte har vi ikke bemanning til mer
en påmeldte barn.

TILVENNING
Når dere har fylt ut skjema for oppstartdato og påmelding til langdagene i august lager vi
oppstartgrupper for å unngå at ikke alle barna kommer på samme tidspunkt.
Oppstartgruppene sender vi ut rett før sommerferien.
Hvor fort barn tilpasses er individuelt. For at vi skal ha de beste forutsetningene for å ta i mot barnet
på en god måte, er det av betydning for oss at vi får god informasjon om barnet. Dere får utlevert
avtale-hjem skjema første SFO dag som dere fyller ut og leverer tilbake til oss. Dersom det kommer
endringer i løpet av året setter vi pris på å få beskjed om dette. Dersom det er noe vi må være
forberedt på før dere kommer første SFO dag, ta kontakt med avdelingsleder SFO.
Viktig:
Snakk og forbered barna på at de skal begynne på SFO og at SFO er noe annet en skole. Skolebarna
hører mye om hvordan det blir å begynne på skolen, men kanskje ikke så mye om hvordan det blir på
SFO. Dermed kan de første ukene før skolestart bli annerledes enn hva de har sett for seg. Snakk om
SFO.

Dag 1
Vi vil på tur snakke med alle. Dersom en ansatt er opptatt med et barn, gå gjerne rundt å se dere om
til den voksne er ledig til å ta en prat. Dere vil få et avtale-hjemskjema første dagen som må fylles ut.
Det kan være fint å ha en kortere dag og gjerne ha en trygg voksen med seg. Vi avtaler videre
hvordan tilvenningen skal foregå, men det går som regel veldig fint og barna er ofte klar 2. eller 3.
dagen.
Alle får en egen garderobeplass som er tilknyttet barnet både i skole og SFO tid.
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SFO dagen byr på mange aktiviteter med krav til forskjellige klær og utstyr. For at barna skal kunne
delta i alle aktivitetene og ha det trivelig og trygt må garderobeplassen til barnet alltid være utstyrt
med:
• Skiftetøy: undertøy, sokker, strømpebukse, genser, bukse. Kjole / shorts og t-skjorte til varme
dager.
• Yttertøy til all slags vær: varmedress, regnjakke, regnbukse og støvler.
• Varme klær til kalde dager.
• Innesko/tøfler
Ta med mat og drikkeflaske fra første dag.

Dag 2 og 3
Barnet følger rutiner og planer for dagene. Foreldre er velkommen også disse dagene, men det kan
være lurt at barnet får prøve seg noen timer alene. Vi ønsker at barnet skal få en god start og få føle
seg litt frem. Derfor er det viktig å ha en god dialog med dere foresatte.
Vi ønsker at 1. trinn alltid blir fulgt inn og hentet i ukene før skolestart.

DAGSRYTME PÅ LANGDAGER FRA DAG 2:
0715

- Åpner SFO

0715 – 1030

- Lek og aktiviteter, inne og ute

1030

- Spisetid

1100 – 1330

- Lek og aktiviteter, inne og ute

1330

- Spisetid

1400

- Lek og aktiviteter, inne og ute

1430

- Barn med morgen -ettermiddagsplass alternativ B (alle dager fra 0900-1430) går hjem

1630

- SFO stenger
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Kontaktinformasjon SFO
SFO base 1 - 94504059 - 3a, 3b, 4a og 4b
SFO base 2 - 99447225 - 2a og 2b
SFO base 3 - 94527360 - 1a og 1b
Telefonen er kun bemannet i SFO tid.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å lese / følge opp SMS.
Ring oss dersom det er noe
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Lokale vedtekter
Forankring og hjemmel
Skjold SFO sine lokale vedtekter er forankret i Vedtekter for skolefritidsordninger i Bergen kommune.
Vedtektene har hjemmel i opplæringsloven § 13-7.
Åpningstider
Årlig åpningstid; SFO har åpent i 11 måneder i året med unntak av skolens jule- og påskeferie, samt 5
planleggingsdager som blir fastsatt i påsken og inneklemte dager (se egen skolerute i årsplan).
Daglig åpningstid
-Hel plass: kl. 7.15 - 16.30
-Redusert plass:
Alternativ A: 0715-0830 – etter undervisning til 1430
Alternativ B: Etter undervisning til 1530
-Morgenplass
-Dagplass- kun for akutte tilfeller, se vedtekter for Bergen kommune.
Langdager
-Hel plass alle langdager kl. 07.15 – 16.30
-Redusert plass alle langdager kl. 09.00 – 14.30 eller 60% av alle langdager -fulle dager.
-Morgenplass – gjelder ikke på langdager
-Dagplass - gjelder ikke på langdager
Påmelding til alle langdager
Organisering og bemanning
Rektor har det overordnede faglige og administrative ansvaret for SFO. Avdelingsleder for SFO har
ansvaret for den daglige driften. Avdelingsleder for SFO har handlefrihet som samsvarer med de
rammer og føringer som gjelder for planlegging og gjennomføring av den daglige driften.
Avdelingsleder for SFO er en del av skolens lederteam og skal delta i den lederopplæring som er
relevant for stillingen.
Bemanningen i SFO styres av det tildelte budsjettet og den til enhver tid gjeldende bemanningsnøkkel.
Rektor er ansvarlig for at bemanningen er forsvarlig slik at sikkerhet til enhver tid ivaretas.
SFO er bemannet med avdelingsleder for SFO, tre gruppeledere og fagarbeidere/assistenter.
Elevene bruker stort sett de samme rommene gjennom skole og SFO dagen. Det er faste ansatte
knyttet til hvert trinn.
Leke- og oppholdsareal - inne og ute
SFO benytter lokaler og uteareal i sambruk med skolen, dette gjelder også gymsal, kjøkken,
musikkrom og bibliotek osv. Uteområdet er stort og variert, og gir rom for allsidighet i forhold til
frilek og aktiviteter.
Rektor har det overordnede ansvar for best mulig utnyttelse av skolens tilgjengelige arealer, slik at
både skolens og SFOs interesser ivaretas på en god måte.
Inventar og utstyr - inne og ute
SFO har egne leker, spill og formingsmateriell.
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SFO gjør innvesteringer i nytt utstyr kontinuerlig ut fra rammer og behov.
Smøremåltid
SFO skal hver dag servere et enkelt og sunt smøremåltid til kostpris.
Smøremåltidet er et mellommåltid som består av brødmat, knekkebrød og et rikt utvalg av pålegg.
På langdager når vi har bedre tid serverer vi av og til annen mat.
Samarbeidsforhold
SFO har ukentlige basemøter eller personalmøter.
Personalet i SFO har 5 planleggingsdager per skoleår.
SFO har møter med skolens spesialpedagogiske team ved behov.
Avdelingsleder SFO inngår i skolens lederteam.
Avdelingsleder for SFO deltar på foreldremøte for 1. trinn første skoledag.
SFO har tverrfaglige og -etatlige møter ved behov
Lokale forhold
Daglig kontakt mellom hjem og SFO skjer via meldebok og/eller telefon.
Skjold skole SFO er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse, her får barna trening i
samhandling med andre gjennom lek og aktiviteter. Vi er opptatt av at alle skal trives og at SFO skal
være en god plass å være. SFO skal være preget av tydelige grenser for adferd og samspill.
Vi følger det samme ordensreglementet som skolen.

Lenker
-

Opplæringsloven § 13-7.Skolefritidsordninga: https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-7

-

Opplæringsloven Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø :
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11

-

Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordninger:
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/1789101

-

Rammeplan for SFO «Sammen i vennskap, lek og læring» Bergen kommune:
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00331/Rammeplan_SFO_Berge_
331784a.pdf

-

Sammen for kvalitet – læring. Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20:
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00331/Sammen_for_kvalitet_331
829a.pdf

-

Innbyggerhjelpen Bergen kommune – Skolefritidsordning:
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolefritidsordning

-

Regelverk for skolefritidsordningen (SFO):
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/Regelverk-forskolefritidsordningen-SFO/
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