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Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven § 13-7 

Kommunen er pålagt å:  

«ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med 

særskilte behov på 1.-7. årstrinn.  

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både 

ute og inne, skal vere eigna for formålet.» 

 

Ydalir SFO 

o Telefon Ydalir SFO: 94 00 43 16 

o Telefon SFO leder: Else Evensen 99 10 14 33 

o Mail SFO leder: else.evensen@elverum.kommune.no 

 

Personalet ved Ydalir SFO 2021/2022: 

Kim André T. Finsrud (Arbeidspraksis) 

Joanna Dominiczak-Rochon 

Tone Børresen 

Benjamin Lien    

Krzysztof Szostak  

Karsten Haakenstad (Vikar)

 

 

Eva Anita Solbakken 

Silje Engemobakken 

Berit Næss Kaarfald 

Thea Eline Simensen 

Kjell Erik Joten 

Else Evensen

mailto:else.evensen@elverum.kommune.no


Dagsrytme 

SFOs åpningstid: 06.45. – 17.00 

07.15. – 08.00: Frokost 

08.00 – 08.45: Frilek / utelek 

14.00: Opprop / registrering 

14.00 – 14.30 Mat 

14.30 – 16.00 Aktivitet/Lek 

16.00 – 17.00: Frilek 

 

Måltider 

Frokost starter 07.15. Vi serverer brød/knekkebrød og vann/melk. Av og til serveres grøt og 

kakao. Merk at barnet ditt må være hos oss til klokka 07.45, hvis det skal rekke å spise 

frokost før skolen starter. Neste måltid serveres etter skoledagens slutt ca. klokka 14.00.  

 

Registrering ved levering og henting 

Vi ber om at foresatte gir beskjed til en voksen når barnet kommer om morgenen, slik at vi 

kan registrere det inn. Hvis barnet ditt kommer til SFO uten voksenfølge må du påminne 

barnet ditt å gå innom en voksen for innkryssing. Det samme gjelder når barnet hentes/skal 

gå hjem. Det er svært viktig at vi får beskjed av foresatte at barnet er hentet/skal gå hjem. 

Muntlige beskjeder fra barna selv om hjemgåing eller at de skal være med venner hjem, 

godtas ikke, hvis ikke dette er oppgitt i erklæringsskjemaet (vedlagt). Vi ber om at 

erklæringsskjemaet returneres til oss, slik at vi sikrer felles forståelse av rutinene. Benytt 

Visma Appen for beskjeder som ikke er gjeldende for samme dag. For beskjeder som må 

frem til SFO samme dag treffes vi på telefon 94 00 43 16 i SFOs åpningstid. Utenfor SFOs 

åpningstid treffes vi på skolens telefon 94 00 42 98. 

All inn –og utkryssing skjer ved SFO-basen inne/ute. Vi har mange barn på SFO.                     

Det er viktig at vi voksne har god oversikt til enhver tid. 

Alle oppfordres til å rydde opp etter seg før de reiser hjem, så slipper leken å bli avbrutt 
lenge før barnet blir hentet. Fint om dere også oppmuntrer til at barna rydder før de reiser 
hjem. 

 
 
 



Aktiviteter 
 
I tillegg til den frie leken vil aktivitetene på SFO ha sitt utspring i følgende fagområder: 

 Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning 

 Natur, teknikk og miljø 

 Fysisk aktivitet og lek 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Mat og helse 

 Læringsstøttende aktiviteter 

Det vises til årsplan og de månedlige aktivitetsplanene på Ydalir skoles nettside for nærmere 

beskrivelse av aktivitetene. Aktivitetene vil foregå mellom 14.30-16.00 og i kjernetida 10.00-

14.00 i skolens ferier. Vi har med oss mob 94 00 43 16 når vi er på tur. 

 

Klær og garderobe 

Barna benytter samme garderobe på skole og SFO. Vi er mye ute, derfor ber vi om at det 

alltid finnes skifteklær i skapet. Husk regntøy på våte dager og varme klær til kalde dager. 

Hjelp barnet ditt å holde garderobeplassen ryddig. Vi ber om at klærne merkes. 

 

Mobil og smartklokke 

SFO har de samme reglene som skolen når det gjelder bruk av mobiltelefon og smartklokke. 

Vi ønsker at de skal ligge avslått eller være i skolemodus hele dagen. Dere kan nå oss på 

mob. 94 00 43 16. 

 

SFOs informasjonskanaler 

SFO Ydalir benytter seg av følgende informasjonskanaler: 

* Visma Appen. SFO sender ut beskjeder til foresatte via Visma Appen. Vi ber om at foresatte 

også benytter denne til korte, praktiske beskjeder som ikke krever respons i løpet av dagen. 

Beskjeder med personlige opplysninger ber vi om at dere tar opp med oss direkte. 

*SFO vedtekter finnes på Elverum kommunes nettside  SFO vedtekter 

* Ydalir SFOs årsplan og månedlige aktivitetsplaner finner dere på Ydalir skoles nettside 

Ydalir skole 

 

 

https://www.elverum.kommune.no/skole/skolefritidsordning
https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/ydalir-skole


SFO stengt 

Skoleåret 2021/2022 er SFO stengt følgende dager: 

 Planleggingsdagene 11., 12.- og 13. august, 26. november og 28. januar. 

 Julaften og nyttårsaften 

 Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00 

 4 uker i juli måned (uke 27, 28, 29 og 30) 

I skolens ferier kan kommunen samordne SFO tilbudene mellom flere skoler. Informasjon og 

påmelding om dette kommer i forkant av hver ferie. 

 

Betaling 

Kommunestyret fastsetter satser for betaling årlig. Satsene for 2021/2022 er: 

 Hel plass pr mnd kr: 3250  

 Delt plass pr mnd kr: 2580 

 Matpenger er inkludert 

 Dagplass kr: 350 (med forbehold om ledig plass) 

 Søskenmoderasjon 20 % 

Helplass utgjør 30 timer pr uke (50 timer pr uke i skolens ferier) 

Halv plass utgjør 15 timer pr uke (35 timer pr uke i skolens ferier) 

 

Søke/endre/ oppsigelse ved SFO 

For å søke, endre eller si opp plassen ved SFO må du logge inn i Visma Flyt Skole med ID-

porten.  

Du kan si opp plassen ved SFO i perioden 1. august til og med 31. mars, med én måneds 

varsel den 30. hver måned. Etter 1. april kan ikke plassen sies opp.  

 

 

 

https://skole.visma.com/elverum

