Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand
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Innledning
På Kunnskapsdepartementets
nettside kan man lese: SFO skal
være en trygg oppholdsplass for
barna utover skoletiden, gi barna
omsorg og tilsyn, legges til rette
for lek, kultur- og fritidsaktiviteter
og være tilpasset barnas og
foreldrenes behov.
Kunnskapsløftet, som er et
styrende dokument for skolens
virksomhet (herunder SFO), har i
forhold til ”Læreplan av 97” utelatt
lek i skolen. Lengre undervisningstid
og en fritid som i stigende grad er preget av mer organiserte aktiviteter gjør at barnas
muligheter og arenaer for lek minker.
Lek understøtter barnas læring. Lek er i seg selv godt – det representerer valgfrihet,
glede og fornøyelse. Barnet utvikler det kognitive, emosjonelle og sosiale i leken. Lek gir
positive opplevelser, barna blir trygge. Forsking viser i tillegg at lek er svært viktig for
barn i SFO-alder, og SFO må gi rom for den frie leken. Lek er derfor en av våre
hovedsatsningsområder.
Denne brosjyren presenterer noen grunntanker om skolefritidsordningen som er felles i
Lillesand kommune.

Om Oss
SFO drives i henhold til Opplæringsloven, samt vedtekter og rammeplan vedtatt av
Lillesand bystyre. I Lillesand kommune finnes det et SFO-tilbud ved alle skolene: Høvåg
skole, Borkedalen skole, Brentemoen skole og Tingsaker skole. SFO-lederne ved disse
skolene har månedlige møter til samarbeid og utvikling.
Bemanningsnormen er 1 voksen pr. 15 barn, i tillegg til grunnbemanningen på 1 voksen.
Hver SFO har egne årsplaner hvor aktiviteter og satsningsområder er tydelig
implementert.
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Kvaliteter vi tilbyr ved skolefritidsordningene i Lillesand.
Vi oppfordrer hverandre til å delta og påvirke.
Ansatte har et felles ansvar for at SFO skal være et morsomt, stimulerende og trygt sted
for barna å være.
Vi viser omsorg
Alle skal føle seg velkommen på SFO.
Vi bryr oss om barna, og møter dem med omsorg og respekt.
Vi unngår ikke konflikter, men jobber for løsninger.
Vi er synlige for barna
Vi er aktive og gir tilbakemeldinger når vi opplever at noen gjør noe positivt. Vi griper inn
når vi ser ting vi ikke tolererer, og vi oppfordrer barna til å ta vare på hverandre,
inkludere hverandre og vise omsorg for hverandre.
Vi behandler ingen likt
Både barn og voksne har ulike behov.
Vi behandler alle ut fra hvilke behov de har. Vi respekterer hverandre, og forventer det
samme fra barna.

Aktiviteter
Barna vil få rikelige muligheter til å delta på
forskjellige aktiviteter, som f.eks
- sløyd og tekstil
- tegning og andre skapende aktiviteter
- lese bøker
- spille spill og data
- utflukter
- ballspill
- styrte fysiske aktiviteter ute og i gymsal
- baking og matlaging
- barnas egne ideer og ønsker
- musikk
- og ikke minst frilek ute og inne.
Aktivitetene vil variere på de ulike SFO-ene.
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Lek, vennskap og fysisk aktivitet
SFO i Lillesand kommune har tre hovedsatsningområder.
Lek
SFO gir tid og rom for lek. SFO-enhetene skal gjøre
lokalene og uteområdet innbydende for lekeaktiviteter.
Personalet må ha god kjennskap til barna og deres
egenart for å gi et best mulig tilbud. Personalet skal
guide og veilede i leken, være en trygghetsfaktor for
barna på avstand, men samtidig gripe inn ved behov.
Personalet igangsetter lek, og hjelper barn som står
alene inn i leken. Trygge rammer er en forutsetting for
god lek.

Vennskap
Vennskap er en viktig trivselsfaktor. Vennskap spiller en
viktig rolle for å fremme evnen til kommunikasjon og
følelse av tilknytning og identitet. God lek gir gode
venner. SFO har stort fokus på hvordan vi oppfører oss
for å være en god venn. Vi introduserer og kobler barn i lek.
Vennskap er noe man må oppnå, i motsetning til de fleste
relasjoner barn har med voksne. Vennskap er derfor svært
viktig for utvikling av sosial kompetanse.

Fysisk aktivitet
Aktivitet har betydning for rent fysiske forhold som forebygging av overvekt og
sykdommer, motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og balanse. Det påvirker også i
stor grad de psykiske og mentale forhold som evnen til konsentrasjon og utvikling av
forståelse for rom og tid, samt evnen til å følge instruksjon i f.eks. ballspill.
I tillegg har fysisk aktivitet betydning for utvikling av
fantasi, sosiale relasjoner og vennskap.
SFO tilrettelegger for fysisk aktivitet ute og inne. I SFO
legger vi stor vekt på den spontane fysiske aktiviteten som
oppstår når barn leker fritt. Vi mener viktigheten av denne
spontane aktiviteten er minst like stor og verdifull som
organisert voksenstyrt aktivitet.
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Samarbeid
Personalsamarbeid på SFO
Samarbeidet personalet imellom er svært viktig for at en SFO skal fungere godt. En
felles forståelse for rutiner og intensjonene med det man gjør må ligge i bunn på den
enkelte SFO. Gjennom faste personalmøter, basert på daglige diskusjoner og
observasjoner, tar vi opp alt fra aktiviteter i SFO, rutiner på SFO, følger opp enkeltbarn,
og løser situasjoner som oppstår i det daglige arbeidet.
Samarbeid skole – SFO
SFO er en del av skolen. Det er derfor viktig med et nært samarbeid mellom skole og
SFO. SFO-leder deltar derfor på skolens møter, og har et nært samarbeid med
kontaktlærere og rektor.
Samarbeid hjem – SFO
Vi ønsker et nært samarbeid mellom hjemmet og SFO. Foresatte er viktige rådgivere og
samarbeidspartnere. Dersom foresatte ønsker samtale om sitt barn, er det bare å ta
kontakt. Vi ønsker innspill fra foresatte, og er åpne for nye tanker og forbedringer. SFO
er en del av ditt nærmiljø. Kom gjerne på besøk, både foreldre, søsken og besteforeldre.
Samarbeid mellom SFO-ene
Vi legger vekt på samarbeid mellom SFO-ene. SFO-lederne har månedlige møter, og
har felles kursing for personalet 1-2 ganger i året. Kulturelle arrangementer, turer og
lignende er også naturlige samarbeidsområder. 4-klasse klubben fra hver SFO møtes
med jevne mellomrom til ulike aktiviteter.
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Generell informasjon
Søknadsfristen for SFO er 1. mai.
Det må søkes ny plass elektronisk hvert år.
Søknadsskjema finner du
på www.lillesand.kommune.no.
For endring eller oppsigelse av plass,
ta kontakt med den enkelte SFO-leder.
Vedtektene sier:
§10.2 Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned etter
oppsigelse.
Prisen fastsettes årlig av kommunestyret. Oppdaterte priser finner du på
www.lillesand.kommune.no, eller ved å kontakte den enkelte SFO.

Ferier og åpningstid er vedtatt av Lillesand kommune
Vedtektene sier:
§ 13. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid.
13.1. Ytre ramme for oppholdstid er kl. 07.30 – 16.30.
13.2. SFO har åpent alle skoledager samt i skolens ferier og fridager med unntak av tre
planleggingsdager.
Foresatte må gi melding om behov for SFO tilbud i ferie og fridager på eget
søknadsskjema, fås av SFO-leder.
SFO har stengt i hele juli måned.
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Praktisering av ferieåpen SFO
Lillesand kommune har utvidet SFO tilbudet til at SFO nå har åpent på alle skoler, i alle
ferier og fridager. SFO er stengt i hele juli.
Åpningstiden i ferier og fridager er fra kl. 7.30 - 16.30, med kjernetid fra kl. 9.30-14.30. I
denne kjernetiden kan SFO være ute på tur. Levering og henting av barn ved SFO
basen er derfor ikke mulig.
Betalingen for ferier og fridager ligger i månedsbetalingen. Det gis mulighet til å kjøpe
ekstradager for dere som ikke har full SFO. (Det er ikke mulig å spare opp dager til
neste ferie.) Kjøp av ekstradager avtales med leder på SFO. Pris for ekstra dag er
kroner 200,Fordeling av ferie-SFO i sommerferien, vinterferien, høstferien, juleferien og påskeferien
følger denne tabellen:

Inkluderte dager på SFO ved ferie og planleggingsdager
Betaler for 1-10 timer Betaler for 11-14 timer
pr. uke
pr. uke
2 dagers ferie
1 dag
2 dager
3 dagers ferie
2 dag
2 dager
4 dagers ferie
2 dager
3 dager
5 dagers ferie
3 dager
4 dager
6 dagers ferie
3 dager
5 dager
7 dagers ferie
4 dager
5 dager
8 dagers ferie
4 dager
6 dager
9 dagers ferie
5 dager
7 dager
10 dagers ferie 5 dager
8 dager

Betaler for 15 timer
eller mer pr. uke
2 dager
3 dager
4 dager
5 dager
6 dager
7 dager
8 dager
9 dager
10 dager

3 av 6 planleggingsdager holder SFO åpent. Planleggingsdagene og inneklemte fridager
utgjør ca 5 dager og fordeles som en ferieuke. For de som ikke har full plass er det mulig
å kjøpe ekstradager. Dette avtales med SFO-leder.

Påmelding er nødvendig
For at vi skal kunne få til en forsvarlig bemanning både når det gjelder barnas tilbud og
sikkerhet og når det gjelder økonomi, er det svært viktig at det blir godt samsvar mellom
antall påmeldte og barn som faktisk kommer. SFO-lederne sender ut påmeldingsskjema
i god tid før ferier og fridager. Påmeldingsfristen vil være 3 uker før hver ferie.
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For mer informasjon, ta kontakt med den enkelte SFO:
Tingsaker SFO
SFO-leder: Ingrid Skogvoll
Kontaktinformasjon: Mobil: 97753046.
Epost: ingrid.skogvoll@lillesand.kommune.no
http://www.tingsakerskole.no
Brentemoen SFO
SFO-leder: Bjørnar D. Flaa
Kontaktinformasjon: Mobil: 99239320
E-post: bjornar.flaa@lillesand.kommune.no
http://www.brentemoen.no
Borkedalen SFO
SFO-leder: Debbie Ann Helgestad
Kontaktinformasjon: 95723629.
E-post: debbie.helgestad@lillesand.kommune.no
http://www.borkedalen.no
Høvåg SFO
SFO-leder: Elin Holmen Tønnessen
Kontaktinformasjon: 37 27 50 40. Mobil: 47909084
E-post: elinholmen.tonnessen@lillesand.kommune.no
http://www.hovagskole.no.
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