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Vi vil tidlig i september sende ut en påmel-

ding til høstferien. Erfaringsmessig vil mange 

barn ha noen fridager, og da er det fint at vi 

bemanner riktig utfra hvor mange barn som 

kommer. Vær derfor vennlig å overholde på-

meldingsfristen. Slik det ser ut nå vil SFObarna 

samles på en kohort i høstferien, og da blir 

basen den normale i gamledelen av skole-

bygget. 

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 både covid-regler og skole-

miljøet. SFOpersonalet synes vi har 

hatt mye bra lek og aktiviteter på 

tross av covidtiltak. Naturlig nok set-

ter kohortregler strammere grenser 

enn vanlig for hva vi får til av grup-

per og aktiviteter, men vi  håper et-

ter hvert å komme tilbake til normal-

tilstand. Til da gjør vi så godt vi kan 

for å  ivareta barnas behov for om-

sorg, trygghet, lek og aktiviteter.  

Aktiviteter i september og høstferien 

 Kreative grupper. 

 Sosiale fellesaktiviteter og veiledet frilek 

ute og inne delt i kohorter. Utelek så mye 

som mulig. 

 Læringsstøttende aktivieteter som ka-

hoot, quiz og koding. 

 Fysak og lek i nyhallen. 

 Mekking. 

 Snekring. 

 Små turer i nærmiljøet. 

 

   
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/fjernes. 

Kontakt oss 
Basetelefoner for covidkohorter: 
1.trinn: 48051678 

2.trinn: 47696927 

3.trinn: 47696275 

4.trinn: 96940490 

Send sms eller ring hit 

ved beskjeder i covid-

perioden. 
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