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ÅRSPLAN FOR TVEDESTRAND SFO 

SKOLEÅRET 2022/2023 
Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet på SFO, og den skal gi informasjon til foresatte, 

skole og kommunen om SFO sin virksomhet og aktiviteter gjennom året. 

 

Opplæringsloven sier at alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid 
for 1.–4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.–7. trinn. 

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i 
alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal også gi barna omsorg og 
tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.    

Opplæringsloven kapittel 9 A regulerer elevenes rett til et trygt og godt fysisk og psykososialt 
skolemiljø. Reglene om elevenes skolemiljø gjelder også for skolefritidsordninger. 

SFO har fått en nasjonal rammeplan. Rammeplanen for SFO skal bidra til kvalitetsutvikling og gir 
retningslinjer ift verdier, innhold og samarbeid. 
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SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 
 

Åpningstiden på Tvedestrand SFO er kl 700-1630 (0730-1630 i skolens ferier). 

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. 

Tilbudet er for barn i 1 – 4 klasse, men det gis muligheter for barn i 5-7 klasse med særskilte 

behov etter søknad. 

Ansatte på SFO pr. 01.08.22:  

Maren Anne Vestøl - Pedagogisk SFO leder på ordinær og forsterket avd 

Lene Løvdal – fagarbeider  

Katrine Øren- fagarbeider 

Mona Lien- assistent 

Siri Edvardsen- assistent 

Justyna Krata- fagarbeider 

Anette Ausland-  fagarbeider (permisjon til nyåret 2023), Elisabeth Froland er vikar 

Lena Nilssen- lærling ut desember 2022 

Elin Wergeland- vikar 50% 

 

I tillegg har rektor John Johannsen det overordnede ansvaret som rektor på Tvedestrand skole. 

 

 

VOKSENROLLEN: 

 

Ansatte på Tvedestrand SFO har sammen utarbeidet et verdidokument i forhold til arbeidsmiljø 

og voksenrollen. Voksenrollen er den viktigste kvalitetsfaktoren for barn og foreldres opplevelse 

av SFO. De voksne har sammen bestemt at de skal være bevisste sitt kroppsspråk og sine 

holdninger, de behandler barn og voksne med respekt, de er tilstede og nærværende for barn, 

humor og glede skal være synlig i hverdagen, de gir omsorg og støtte slik at alle har mulighet til å 

være den beste utgaven av seg selv. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. De voksne skal være tydelige rollemodeller 

ovenfor barna, og de skal fremme trygge og gode relasjoner mellom barna, mellom barna og 

personalet og mellom personalet og barnas foresatte. 
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VERDIER PÅ TVEDESTRAND SFO: 

 SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 

funksjonsnivå og interesser hos barnet, og gi barnet omsorg og trygghet. Leken skal ha stor 

plass i SFO tiden. 

Vennskap og lek står i fokus på Tvedestrand SFO. Vennskap er grunnleggende for barns trivsel og 

trygghet. De voksne har ansvar for å tilrettelegge, utvikle og bevare vennskap mellom barn. 

Variasjon av gruppestørrelser, tilrettelagte aktiviteter og mulighet for valgfrihet er tiltak som 

støtter dette. Leken som metode representerer en viktig forutsetning for det arbeidet som gjøres 

i SFO. Leken er viktig for barns sosiale og emosjonelle utvikling og kompetanse. Leken har en 

egenverdi og er en grunnleggende livs- og læringsform som har betydning for barnas personlige, 

sosiale og fysiske utvikling.  

 SFO-tiden er barnas fritid. Derfor vil vi legge fokus på å skape rammer som gir barna 

mulighet til medbestemmelse og innflytelse på egen hverdag, og som følgelig skaper 

trygghet, trivsel og glede. 

Den frie leken skal ha størst plass på SFO men vi ønsker også å tilby et variert aktivitets tilbud til 

barna, hvor medvirkning står i fokus. Det betyr at vi ut ifra observasjoner, innspill, 

tilbakemeldinger, utvikling, kompetanse og muligheter varierer aktiviteter barna kan delta på. Vi 

jakter på samarbeidspartnere, og ønsker å ha et «levende» tilbud. Det betyr i praksis at i tillegg 

til å planlegge aktiviteter, ønsker vi mulighet for å kunne være spontane- gripe muligheter som 

kommer! Tvedestrand SFO lager månedsplaner med et variert innhold, men med forbehold om 

endringer 

 

 SFO skal fremme barnas fysiske og psykiske helse, og bidra til at de opplever mestring og 

glede. 

Tvedestrand SFO skal ha et godt miljø som fremmer helse, trivsel og utjevner sosiale forskjeller. 

Vi er opptatt av inkludering og verdsetter mangfold. Barnas ulike forutsetninger, perspektiver og 

erfaringer skaper et spennende miljø som alle kan hente ut erfaringer fra og utvikle seg i. SFO 

skal også være en arena som legger til rette for rekreasjon og hvile etter behov. 
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INNHOLD PÅ SFO: 

SFO- hverdagen på Tvedestrand skole skal bestå av ulike aktiviteter som omfatter lek, sosial 

læring, fysisk aktivitet og friluft, kulturelle aktiviteter og lærings-støttende aktiviteter. 

Aktivitetene skal tilrettelegges ut fra barns alder og funksjonsnivå for å fremme utvikling og 

mestring. Det skal også være en balanse mellom voksenstyrt aktivitet og fri lek. Vi skal gjennom 

året jobbe tverrfaglig med ulike temaer, her har vi fokus på at ungenes styrker og interesser skal 

være førende i arbeidet. Daglig deler vi opp i grupper, og 1 klasse får mulighet til å ha områder 

litt for seg selv for å gi dem økt trygghet. Vi drar på turer og benytter oss av det nærmiljøet tilbyr, 

eks skateparken, Tjenna, svømmehall, bibliotek mm 

Barna får servert mat på SFO som er i tråd med helsedirektoratets retningslinjer. Vi har fokus på 

å servere sunn og variert mat, fremme god hygiene og nok tid til å spise i et hyggelig miljø. 

 

SAMARBEID MED FORESATTE 

Vi ser betydningen av å danne et godt samarbeid med dere foresatte, og verdsetter dialog. Har 

man spørsmål eller en bekymring tar vi kontakt med hverandre og jobber sammen for å finne 

løsninger. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om hva vi får til, og hva vi kan bli bedre på. Vi er 

alle ressurser i barnets liv, og sammen er vi med på å fremme barnets utvikling og trivsel! I tillegg 

til den daglige kontakten, tilbyr SFO-leder mulighet til foreldresamtaler etter ønske og behov. 

 

Se for øvrig skolens hjemmeside for løpende informasjon om SFO, i tillegg til månedsplaner! 
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UKESRYTME PÅ SFO TVEDESTRAND (med forbehold om endring): 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 MORGEN SFO 

FRA KL 700-
810. 
FROKOST OG 
ROLIG FRILEK 
INNE. 

MORGEN SFO 
FRA KL 700-810. 
FROKOST OG 
ROLIG FRILEK 
INNE. 

MORGEN SFO 
FRA KL 700-
810. 
FROKOST OG 
ROLIG FRILEK 
INNE. 

MORGEN 
SFO FRA KL 
700-810. 
FROKOST 
OG ROLIG 
FRILEK 
INNE. 

MORGEN SFO 
FRA KL 700-810. 
FROKOST OG 
ROLIG FRILEK 
INNE. 

 SFO STARTER 
KL 13.45 
REGISTRERIN
G 
MAT KL 1400 

SFO STARTER 
KL 12.25 
REGISTRERING 
MAT KL 1400 

SFO STARTER 
KL 13.45 
REGISTRERIN
G 
MAT KL 1400 

SFO 
STARTER 
KL 13.45 
REGISTRER
-ING 
MAT KL 
1400 

SFO STARTER 
KL 12.25 
REGISTRER-ING  
MAT KL 1400 

 FRILEIK 
 

SAMLING 
TEMA/PROSJEK
T 
TUR 
FRILEK 
  
 

AKTIVITET 
VALG 
 

AKTIVITET 
VALG 
 

SAMLING 
TEMA/PROSJEK
T 
TUR 
FRILEK 

INFO
: 

Frilek i grupper 
ute og inne. 

Vi drar på tur i 
nærområdet. 
Lengden på turen 
kan variere, men vi 
er tilbake innen 
1515. 
Varierte aktiviteter 
etter tema, årstid, 
ideer og ønsker fra 
barna. 
 

Varierte 
aktiviteter etter 
tema, årstid, ideer 
og ønsker fra 
barna. 

Varierte 
aktiviteter 
etter tema, 
årstid, ideer 
og ønsker fra 
barna. 

Varierte aktiviteter 
etter tema, årstid, 
ideer og ønsker fra 
barna. 
Frilek i grupper ute 
og inne. 
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ÅRSHJUL TVEDESTRAND SFO (med forbehold om endringer): 

 TEMA INNHOLD: VIKTIGE DATOER Å HUSKE 
PÅ 

AUGUST TILVENNING 
OG RELASJONS-
BYGGING 

BARNA SKAL FÅ TID TIL Å BLI 
TRYGG OG ETABLERE GODE 
RELASJONER MED ANDRE 
BARN OG VOKSNE. 
 
BARNA SKAL BLI KJENT MED 
REGLER OG RUTINER PÅ SFO. 

UKE 31 OG 32 + 15 AUGUST 
ER DET FERIE-SFO ETTER 
PÅMELDING. ORDINÆR SFO 
STARTER TORSDAG 18 
AUGUST. 
PLANLEGGINGSDAGER 
TIRSDAG 16 OG ONSDAG 17 
AUGUST, DA ER SFO 
STENGT. 

SEPTEMBER VENNSKAP OG 
HØST 
 
 
 

LEKEGRUPPER 
TVERRFAGLIGE AKTIVITETER 
OM TEMAET HØSTEN 
 
 

 

OKTOBER EVENTYR 
LESERGLEDE 

LESESTUND 
BIBLIOTEK 
DRAMATISERING 
HALLOWEEN 
SVØMMING VED LYNGMYR 1 
KL? 

HØSTFERIE UKE 40. 
PÅMELDING SFO HØST-
FERIE 2021. 
PLANLEGGINGSDAG 
FREDAG 21 OKT. SKOLE OG 
SFO ER STENGT! 

NOVEMBER MOTORIKK 
SAMSPILL 
JUL 

JULEVERKSTED 
SPILLE GRUPPER 
GYMSAL 
SVØMMING VED LYNGMYR 1 
KL? 

 

DESEMBER JUL 
 

JULEKOS 
JULESAMLINGER 

SISTE SKOLEDAG 20 DES. 
PÅMELDING SFO JULEN 2021. 

JANUAR VINTER SNØLEK 
SPILLEGRUPPER 
SVØMMING VED LYNGMYR 2-4 
KL 

PLANLEGGINGSDAG 2 
JANUAR. SKOLEN OG SFO 
STARTER 3 JANUAR. 

FEBRUAR VINTER KARNEVAL 
FASTELAVEN 
SVØMMING VED LYNGMYR 2-4 
KL 

VINTERFERIE UKE 8. 
PÅMELDING TIL SFO 
VINTER-FERIE 

MARS VÅR TVERRFAGLIGE AKTIVITETER 
OM TEMAET VÅREN 

 

APRIL VÅR OG PÅSKE PÅSKEAKTIVITETER 
PÅSKELUNSJ 

PÅSKE-FERIE 3-10 APRIL. 
PÅMELDING TIL SFO PÅSKE-
FERIE. 

MAI MAI-FEIRING REGEL-LEKER 
17 MAI LEKER 

FRI 1 MAI, 17 MAI, 18 MAI OG 
29 MAI. 

JUNI SOMMER 
 

VANNLEKER 
TUR 

FRI 6 JUNI. SISTE SKOLEDAG 
22 JUNI. PÅMELDING SFO 
SOMMERFERIE. 

JULI   SOMMERFERIE. SFO ER 
STENGT. 
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER: 

• Visma tilstedeværelse: 
 
Info om barnets tilstedeværelse legges inn i Visma. Daglige beskjeder må komme innen kl 

1200. Hvis barnet skal gå hjem selv: vi håper dere kan forholde dere til hele eller halve 

timer ift barnets hjemreisetid, da det kan bli meget krevende for personalet å forholde 

seg til alle tidene som ønskes. 

 

Fravær: Hvis barnet ikke skal på SFO, må vi ha beskjed om dette. Fravær meldes inn i 

Visma.  

Være med andre barn hjem: Dersom barnet ditt i SFO- tiden eller etter endt 

skoledag skal være med andre barn hjem, ber vi om at dette blir avtalt på forhånd. 

Husk og gi beskjed til SFO, meld det som merknad inn i Visma. Vi sender ikke barn 

med andre hvis det ikke foreligger en avtale. 

Andre enn nærmeste pårørende skal hente barnet: 

I Visma kan dere legge inn engangs og gjentakende merknad på hvem som kan/skal 

hente ditt barn. 

Dere kan ringe oss på tlf  916 614 27 hvis noe haster eller noe er glemt å gi beskjed om! 

 

 

• Nødvendig utstyr: 

 

- Regntøy  

- Varme klær/ dress, votter, lue om vinteren 

- Husk å merke alt tøy! 

- Barna må ha med innesko eller tøfler. 

- Ekstra skift som ligger på SFO (sokker, truse, t-shirt, genser, bukse), og husk at barnet 

trenger mer når det er tur-dag eller veldig vått ute 

HUSK KLÆR ETTER VÆR 

Merk klær og sko med barnets navn. Vi har ikke ansvar for tøy som forsvinner, men 

hjelper selvsagt til å lete dersom dere mangler noe. Husk og sjekk plassen til barnet ditt 

med jevne mellomrom både på SFO og på skolen. Alle barna har en hylle til skift på SFO. 
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Første klasse bruker sin garderobe og 2.-4. klasse har SFO – garderobe + klassegarderobe.  

 

• Leker:        

Det er ikke lov å ha med egne leker på SFO.  
Vi kan tilby “ha med dag” hvis dette er noe barna ønsker. Da har barna lov å ha med ting å 
leke med eller å vise frem. Vi råder til at dette er ting som ikke barnet er redd for og som 
tåler å bli lekt med av andre. 

 

• Måltid:  
Barna kan spise frokost på SFO om morgenen, men de må da ha med egen mat og drikke. 
Barna får brødmat på SFO ca kl 1400, 1 gang pr uke serveres det varmmat. Frukt og 
grønnsaker serveres jevnlig. 

 
Dersom barnet ditt ikke kan ha spesielle matvarer eller har allergi må det gis skriftlig 
beskjed til SFO om dette.    

 
• Sykdom: 

Ved sykdom som oppstår på SFO kontaktes hjemmet, og ved akutt sykdom og skade 

kontaktes medisinsk hjelp. Syke barn kan ikke være på skole/SFO. Oppstår sykdom eller 

skade på skole/SFO kontaktes foresatte. 

• Medisinbruk:  

Gi beskjed dersom barnet har spesielle sykdommer/allergier, og om barnet må ha 
medisiner i SFO- tiden. 

Det må inngås skriftlig avtale med SFO, dersom barnet skal medisineres i SFO- tiden. Vi 
har eget medisin – skjema.  

PRIS PÅ SFO OPPHOLD pr mnd (gjeldende fra 01.08.22): 

Opphold 0-12 timer gratis i kjernetiden 0800-1530 1 kl =  kr 0,00 
Opphold 12+ timer 1 kl=      kr 600,- 
1 klassinger som har gratis kjernetid 0-12 får 2 dager gratis pr uke i skolen ferier (unntatt 
juli), 1 klassinger med opphold over 12 timer har inkludert alle ferier (unntatt juli). 
Opphold 0 – 11 timer 2-4 kl =  kr. 2100,- 
Opphold 12t + 2-4 kl =   kr. 2700,- 
Valg av 10 mnd opphold (ikke SFO plass i skolens ferier og fri dager), medfører ingen faktura 
for august måned. 
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Kostpenger, kommer i tillegg til månedspris = kr. 190,- 
Dagsats, kjøp av enkeltdager = kr. 250,- 
 

SØKNAD OM SFO PLASS/ENDRING/OPPSIGELSE:  

Det er elektronisk søknadsskjema til SFO i Visma, dette gjelder også for å søke redusert betaling. 

Plassen på SFO videreføres automatisk i Visma til 4.klasse eller til dere sier opp. Søknader om 

redusert betaling må søkes om hvert år!  

Dersom barnets oppholdstid skal endres eller plassen skal sies opp, gjøres dette i Visma. Husk at 

det er en måneds oppsigelsestid på SFO fra den første i måneden etter du søker om 

endring/oppsigelse.  

SKOLENS FERIER: 

Tvedestrand SFO har som hovedregel åpent i skolens ferier fra kl 0730-1630, med egen 

påmelding. Påmeldingskjema til dere som har SFO-plass blir sendt ut i Visma. Skjemaet må 

leveres til SFO innen fristen. Barn som ikke er påmeldt i ferien får ikke plass da bemanningen 

settes etter antall påmeldte barn.  Nye 1.klassinger som har SFO – plass kan starte på SFO i 

august via påmelding og etter avtale ang oppstarts-dato. 

Dere som har valgt SFO opphold 10 mnd, men trenger/ønsker plass så koster det kr. 250 pr. dag. 

Påmeldingen er bindende i forhold til betaling.  

I skolens ferier serveres to måltider, ca. kl 11.00 og ca. kl.14.00. Barnet kan gjerne ha med egen 

frokost. Vi serverer vann til alle måltider.  

Velkommen til fine dager ved Tvedestrand SFO! 

 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Link til vedtekter SFO: 
https://www.tvedestrand.kommune.no/_f/p1/i3315f15a-32be-4ba1-910a-1459ab259938/nye-
vedtekter-for-sfo-gjeldende-fra-01082022.pdf 
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Skolens samarbeidsutvalg er rådgivende organ for SFO ved den enkelte skole. Dersom det er 
avdelingsleder ved skolens SFO, har denne møte- og uttalerett i samarbeidsutvalget i saker som angår 
skolefritidsordningen.  

  
Dersom skolens foreldreråd finner det ønskelig, kan arbeidsutvalget suppleres med en av foreldrene 
som har barn i SFO. Representanten velges blant foreldrene i allmøte.  
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