
Årsplan for Ydalir SFO 

Årsplanen viser hvilke områder vi har særlig fokus på. Dette vil bli utdypet nærmere i de månedlige aktivitetsplanene. 

Vi er forpliktet til å følge handlingsplan for SFO i Elverumskolen, men også NY rammeplan for SFO. 

Følgende mål er satt for SFO i Elverumskolen. Målsettingene er utgangspunktet for innholdet i Ydalir SFOs hverdag. 

Fagområde Målsetting 

Sosialkompetanse, gode 
relasjoner, omsorg og 
medvirkning 

SFO skal oppleves som et trygt og forutsigbart sted å være og med omsorgsfulle og tilgjengelige voksne. Alle 
barn lærer seg å følge de reglene som er for skolen og viser omsorg for medelever, voksne og skolens lokaler 
og utstyr. 
 

Natur, teknikk og miljø Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal barna gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike 
fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet. 
 

Fysisk aktivitet og lek Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal barna videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og 
gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. 
Aktivitetene skal bidra til trivsel og glede, men også gi rom for rekreasjon og hvile. 
 

Kunst, kultur og kreativitet SFO skal støtte barnas naturlige nysgjerrighet og lyst til å skape og være kreative, engasjerte og utforskende. 
Barna skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og 
estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 
 

Mat og helse Måltidet i seg selv handler om mer enn å bli mett. Måltidet er viktig for barnas fysiske og sosiale velvære, og 
det skal bidra til at barna får energi til å holde aktivitetsnivået ut dagen. SFO skal legge til rette for at 
måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. 
 

Læringsstøttende aktiviteter Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal barna gis mulighet for faglig utvikling, progresjon og dybdelæring. 
Ved å ta utgangspunkt i barnas skaperglede, engasjement og utforskertrang skal SFO gi en god ramme for 
helhetlig utvikling og læring. Læring i SFO foregår først og fremst gjennom lek.  
 

 



FAGOMRÅDE Slik gjør vi dette gjennom året på Ydalir SFO 
Sosial kompetanse, 
gode relasjoner, 
omsorg og 
medvirkning 

 

Elverumskolen satser på Hjerterom der målet er å skape gode fellesskapsverdier for elever, foreldre og voksne i 
skolen. SFO- ansattes daglige arbeid henter utspring fra elverumskolens sosiale læringsplan og Hjerteromsarbeidet. 
 
De jevnlige husmøtene på SFO er viktig for elevenes medvirkning. Vi lytter og tar barnas interesser på alvor. Vi har 
JA dager hvor barna er med på å bestemme. Barna skal aktivt få påvirke sin hverdag på SFO. 
 
Det tilrettelegges for både frilek og organisert lek i hverdagen. Vi er bevisste på å tilrettelegge for,- og støtte barna 
i leken. Vi tilrettelegger for variasjon. 
 
På starten av skoleåret vil vi innarbeide rutiner. Vi samtaler om hvordan vi vil ha det på SFO. Det er viktig for oss at 
SFO-hverdagen er trygg og forutsigbar for ungene våre. 
 

Natur, teknikk og 
miljø 

 

Vi er mye utendørs. Vi følger med på forandringene som skjer i naturen gjennom året. Vi skal støtte barna i å 
utvikle naturglede og i å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 
 
Vi har et nærmiljø som byr på utforskning av skog og vann. Dette vil vi benytte oss av gjennom året. 
 
Ukentlig tilbys forskergruppe. Her skal ungene få utløp for forskertrang og nysgjerrighet sammen med en kreativ 
gruppeleder. Gjennom skoleåret vil elevene utføre en lang rekke morsomme eksperimenter. 
 

Fysisk aktivitet og lek 
 

 

I tillegg til den frie leken vil vi tilby organiserte fysiske aktiviteter både inne –og utendørs. Vi har en utelekeplass 
som innbyr til allsidighet. I sommerhalvåret vil oppmuntre til asfaltleker (hoppe strikk/paradis/ tau) og regelleker. 
Dette i tillegg til det som skoleplassen naturlig tilbyr oss. På vinterstid er vi aktive med aking, snøbasing, ski og 
skøyter. 
 
Vi har klatrevegg og en stor idrettshall som gir rom for varierte fysiske utfordringer. Vi vil gjennom skoleåret tilby 
stasjonsaktiviteter, hinderløype, varierte ballaktiviteter, badminton, regelleker, dans osv.  
 



Kunst, kultur og 
kreativitet 

 

Vi tilbyr ukentlig musikkgruppe med blåseinstrumenter for elevene våre på 2. – 4. trinn. En lærer fra kulturskolen 
bistår oss med dette. 
 
Vi gir barna mulighet for å utforske og eksperimentere med ulikt formingsmateriell. Eksempelvis tegning, maling, 
sløyd, tekstil og digital kreativitet. På vinterstid vil vi være kreative med snø og is. 
 
Sang og dans i skolens musikkrom og idrettshall vil det blir rom for i løpet av skoleåret. 
 

Mat og helse 

 
 

Vi bidrar til at måltidet blir en positiv stund for samtale og fellesskapsfølelse. På høsten spesielt arbeider vi inn 
gode rutiner omkring måltidene, herunder hygiene og bordskikk. 
 
Barna tilbys også varmmat. Vi inkluderer ungene daglig i tilberedning av måltider.  
 

Læringsstøttende 
aktiviteter 

 

SFO fokuserer på språklige aktiviteter, samt grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving. Dette vil skje i 
samsvar med skolens innhold. SFOs arbeid vil speile skolens års -/og periodeplaner for å sikre god sammenheng 
mellom skole og SFO. 
 
Læringsstøttende aktiviteter vil eksempelvis være: spillaktiviteter, bibliotek/lesegrupper, film, bruk av digitale 
ressurser og varierte aktiviteter innenfor de ulike fagområdene. 
 
 

 

 

 


