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Velkommen til SFO skoleåret 2022-2023 
 

 



Kjære foreldre/foresatte 

 

Velkommen til SFO-året, både til nye og de som har vært her tidligere. Oppstarten 1. august 

vil være preget av å innarbeide rutiner og regler og ikke minst skape trygghet for barna på 

SFO. Alle 1. trinns elever skal bære gul vest, både i skoletiden og SFO når de er ute i 

skolegården. Det er fint om dere foresatte hjelper barna å huske at den skal henges på plass 

i garderoben når de går for dagen 

Pr. dags dato er det 111 barn som er påmeldt SFO ved Søbakken skole.  

De fast ansatte som jobber på SFO er: 

Inger Lise Aina Kato 

Kristin Egil Tone 

Anne Karin Omar Inger 

Sayed Stine  

I tillegg til de fast ansatte så vil det nok dukke opp tilkallingsvikarer, elever fra Elverum 

videregående skole og studenter fra høgskolen. 

Kontaktinformasjon 

Tlf. Søbakken SFO: 902 31 409 (Ring eller send melding for daglige beskjeder. Telefonen er 
ubetjent i skoletid) 

Tlf. Søbakken skole: 624 36 700 

Tlf. Avdelingsleder: 469 42 959 

e-post: grete.martinsen@elverum.kommune.no 

 

Vi gleder oss til et nytt skoleår/SFO-år på Søbakken skole 

I dette dokumentet finner du det meste av informasjon og rutiner ved SFO.  

 

Mvh 

Grete Martinsen 

Avdelingsleder skole/SFO 

 

mailto:grete.martinsen@elverum.kommune.no


 

 

Dagsrytme på SFO: 

Kl. 06.45 SFO åpner Rolige aktiviteter 

 

 

 

 

Ca. kl 7-8 Frokost. 

Det serveres havregrøt 

hver morgen. I tillegg 

kan de få brød/ristet 

brød eller knekkebrød 

 

Ca. kl. 07.45-08.25 Tilbud om aktivitet i 

gysmalen 

 

 

 

 

Kl. 08.30-13.30 

(2.-4. skole til 14.15 

mandager 

4. trinn skole til 14.15 

tirsdager) 

SKOLE 

SFO STENGT 

 

Kl. 13.30 

 

SFO åpner 

Varmmat på mandager, 

brødmat resten av uka 

 

 

 

Ca. kl 14.00 Frilek, utetid, andre 

organiserte aktiviteter 

 

 

 

 

 

Ca. kl 15.30 Frukt 

Innelek 

 

 

 

 

Kl. 16.45 SFO stenger 

 

 



 

 
 

 

Overgang fra SFO til skolestart kl. 08. 30 

Når dere kommer med barnet på morgenen, så er det fint at dere henvender dere til en på 

SFO som registrer at barnet har kommet. Dersom barnet ikke skal være på SFO på 

ettermiddagen, er det fint om dere sier fra om det. Hvis dere vet ca. når barnet skal hentes 

så si gjerne fra om det også.  

Barna blir fulgt ned til klasserommene ved skolestart.  

 

Perioder hvor SFO er stengt 

10. 11. og 12 august 2022 

25. november 

Julaften og nyttårsaften 

3. januar 

Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00 

4 uker i juli; uke 27, 28, 29 og 30 

I skolens ferier kan kommunen samordne SFO-tilbudene mellom flere skoler. Informasjon 
og påmelding om dette kommer ca. tre uker i forkant av hver skoleferie.  

 

Samtykkeskjema angående henting og muntlig beskjed 

Dere vil få utdelt et skjema ved skolestart, der dere signerer på om barnet får lov til å si fra 

selv når det skal GÅ hjem på ettermiddagen eller om det er en foresatt som skal gi beskjed. 

(Hvis dette endrer seg i løpet av året, så kan dere si fra til den som sitter i garderoben på 

SFO). Dere kjenner barna best og vet om de er modne for et sånt ansvar. Hvis dere har faste 

tider som barnet skal gå hjem selv, så kan dere også skrive dette på samtykkeskjemaet. 

Dersom noe endrer seg enkelte dager kan dere sende sms til telefonen i garderoben: tlf.nr. 

902 31 409. 



Skjemaet vil også etter hvert legges ut på skolens nettside, slik at det er mulig å skrive det ut 

på forhånd og levere det ved SFO-start/skolestart.  

 

Henting av barn 

Hvis dere skal hente (barnet skal ikke gå hjem selv) er det viktig at dere sier fra til den som 

står i garderoben på SFO, om at barnet har blitt hentet. Deretter kan du hente barnet ditt 

ute/inne/gymsalen. Muntlige beskjeder fra barna selv om hjemgåing eller at de skal være 

med venner hjem, godtas ikke, hvis ikke dette er oppgitt i samtykkeskjemaet. Vi ber om at 

skjemaet (som dere får utdelt ved skolestart) returneres til oss, slik at vi sikrer felles 

forståelse av rutinene. 

 

Alle oppfordres til å rydde opp etter seg før de reiser hjem. Fint om dere oppmuntrer barna 
til å rydde før de drar.  

 

 

Aktiviteter, aktivitetsplaner og ev. annen info 

Aktivitetene på SFO blir lagt til rette ut fra Rammeplan for SFO og handlingsplanen for SFO i 

Elverumskolen.  

Skole og SFO legger ut all info på skolens nettside 

https://www.elverum.kommune.no/skole 

Her finner dere aktivitetsplaner for SFO, ukeplaner for skole og all annen informasjon som 

gjelder SFO. (oppsigelser etc.) Det er viktig at dere setter dere inn i regler for oppsigelse og 

betaling.  

I tillegg er det viktig at dere laster ned appen VISMA flyt skole hvor dere vil få informasjon 

gjennom. 

 

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. Vi 

https://www.elverum.kommune.no/skole


ber om at klær merkes og at dere med jevne mellomrom rydder i skapet og tar med hjem 

det som ikke skal brukes.  

 

 

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 i sekken hele dagen. Dere kan nå oss på mob. 902 31 409 i 

SFO-tiden. 

 

Bruk av SFO i skolens ferier 

Dersom dere har hel plass på SFO kan dere bruke SFO 50 timer i skolens ferier. Har dere halv 

plass kan dere benytte dere av 35 timer. 

Dersom 1. trinns-elever benytter seg av gratistilbudet kan de benytte seg av følgende tider i 

skolens ferier: 

Mandag-fredag 08.00-15.30 

Fredag: 08.00-15.00 

 

I skolens ferier er det servering av både frokost, lunsj og frukt/knekkebrød i løpet av dagen.  

 

SFO’ene i Elverum samarbeider i juleferien og påskeferien. Da er alle samlet ved èn SFO. Mer 
informasjon kommer når det nærmer seg påmelding til de ulike feriene. Vi ber dere være så 
nøyaktig som mulig når deg gjelder påmelding, da dette hjelper oss når vi skal sette opp 
bemanning. Samtidig så forstår vi at det kan bli endringer og at det ikke alltid er like lette å 
planlegge. Det er likevel fint om dere sier fra dersom det blir endringer.  

 

Kjernetiden på SFO i skolens ferier er kl 10-15. Dette fordi vi skal kunne ha muligheten til å 
dra på turer i nærområdet. Dersom dere avviker fra dette er det viktig at dere eventuelt 
gjør avtaler med de som jobber på SFO om henting/levering i forkant.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


