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Vi vil i god tid sende ut påmelding til høstfe-

rien. Erfaringsmessig vil mange barn ha noen 

fridager, og da er det fint at vi bemanner rik-

tig utfra hvor mange barn som kommer. Vær 

derfor vennlig å overholde påmeldingsfristen.  

MÅNEDSBREV 

SFO 
Oppstart 

Vi som jobber på SFO synes oppstar-

ten har vært hektisk, men bra. De 

nye barna våre har vært kjempeflin-

ke til å ta i mot nye rutiner og tilpas-

se seg skolemiljøet, og vi synes vi har 

hatt masse bra lek og aktiviteter. De 

”gamle” SFO-barna har vært supre 

til å ta i mot nye 1. klassinger. Det er 

godt å endelig kunne samle alle 

SFObarna på felles base og leke på 

tvers av trinn. 

Tilbakemeldinger mottas med største 

takknemlighet. Be gjerne om en 

samtale med SFO-leder hvis det er 

noe.  

Vi har hatt fokus på trygg start og en 

del fellesleker/aktiviteter der vi for-

holder oss til målene i ny rammeplan 

for SFO. Samtidig har frileken og 

kreativ utvikling en veldig viktig plass 

hos oss. 

Mvh Bersvenn 

Aktiviteter september: 

 Kokkegrupper onsdager. 

 Varmmat torsdager. 

 Sykkel torsdager. 

 Hjerterom på SFO. 

 Hall etter vær og mulighet, fokus på ute-

lek. 

 Leksetid 4. trinn tirsdag og torsdag. 

 Kreative grupper. 

 Sosiale aktiviteter og veiledet frilek. 

 Hjerteromskvelder 26/8 og 7/9 for 1.trinn. 

Åpen SFO kl 1730-1930 for alle barn (over 

3 år) der foreldrene har behov for barne-

pass. 

 

   
Mange barn har mye flott tøy. Vi trenger at 
det på plassen henger skift, og utover 
høsten gjerne ekstra sokker og votter. Of-
te er det mange like regnjakker og gummi-
støvler i samme størrelse. Sett navn i med 
en gang så slipper vi at noe kommer på 
avveie. Umerket tøy vi ikke klarer å finne 
ut av, blir lagt i en ”gjenglemt”-kurv i 
gangen. Vi samler opp av og til og leverer 
ikke-hentet tøy til mottak. 

Kontakt oss 
Lillemoen SFO: 
Visma Minskole-appen 
480 51 678 
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