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SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED
VASSBONN SKOLE 2019/20
INFORMASJON TIL FORESATTE VED SKOLESTART

Vi ønsker dere velkommen til SFO ved Vassbonn!
Det blir ca. 212 barn ved Vassbonn skolefritidsordning dette skoleåret. Barna er fordelt på fire baser: Førsteog andreklassingene holder til i A-fløy. Tredje og fjerde trinn vil være i D-fløy.
MÅLSETTINGER
Skolefritidsordningen arbeider etter Lov om Grunnskolen; § 13-7, statlige retningslinjer, Rammeplan for SFOene i Oppegård, Oppegård kommunes vedtekter for skolefritidsordninger, vedtatt 23.03.2015.(Vedtekter og
Rammeplan finnes på kommunens hjemmesider.) Det vil bli nye vedtekter fra 01.01.20 når Oppegård og Ski
slås sammen til Nordre Follo kommune.
Aktiviteter: SFO legger vekt på å sette sammen fritidstilbudet på en slik måte at barnas behov for spontan, fri
lek blir godt ivaretatt. Dette betyr at barna i størst mulig grad selv velger hvilke organiserte eller uorganiserte
aktiviteter de har lyst til å være med på.
SFO tilbyr ulike aktiviteter/kurs som ledes av egne ansatte. I tillegg gis det tilbud om aktiviteter i regi av eksterne
aktører, blant annet Kulturskolen, Skiforeningen og idrettslag. For de eksterne aktivitetene må man betale egen
deltakeravgift.
Dersom disse aktivitetene faller på samme dag/ tid som SFO har et større fellesarrangement må aktivitetene utgå
den dagen. Dette vil som regel gjelde onsdager og da 2-4 ganger pr. år.
Det er anledning for 3. og 4. trinn å gjøre lekser etter skoletid. Leksehjelptilbudet er gratis, og praktisk
informasjon om dette sendes ut fra skolen.
SFO ønsker også å gi barna spesielle opplevelser gjennom større arrangementer og markeringer, noe som
ofte involverer hele SFO samlet. Noen ganger vil også foresatte bli invitert på besøk.
Psykososialt miljø:
Bekymring fra foresatte angående barnets trivsel, krenkende hendelser og mobbing i SFO-tid tas opp med
baseleder eller SFO-leder. SFO undersøker saken nærmere etter de opplysninger som er gitt. Deretter
avtales det med foresatte om tiltak skal iverksettes.
Vassbonn skole (undervisning og SFO) har felles definisjon av mobbing og krenkende atferd, og SFO arbeider
etter samme retningslinjer for arbeid med mobbesaker som skolen for øvrig.
Alle ansatte har handlingsplikt. Dette innebærer også plikt til å undersøke når man får kjennskap til hendelser
som barn opplever som krenkende.

LOKALITETENE
SFO har ikke baser atskilt fra undervisningsområdene, men bruker undervisningslokalene som også er godt
egnet til SFO-drift. Mediatekene kalles i A-fløy for «SFO-baser». I tillegg bruker vi klasserom og grupperom. I
D-fløy ligger Blå base og Gul base, -i tillegg til klasserom og grupperom for 3. klassingene.
Skoleåret 2019-20 blir fordelingen av barna i SFO-tiden fra starten av skoleåret som følger:
1. trinn vil holde til på Rød base i A-fløy.
2. trinn vil holde til på Grønn base i A-fløy.
3. trinn vil holde til på Blå base i D-fløy.
4. trinn vil i hovedsak holde til på Gul base i D-fløy, men vil pga stort antall barn også bruke andre rom. Det
blir også egen «4.klasseklubb” på fredager.
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I tillegg bruker vi ved behov alle spesialrommene på skolen; gymnastikksal, trimrom, musikkrom, formingsrom,
keramikk, sløyd, bibliotek og skolekjøkken til aktiviteter.
De voksne er primært tilknyttet en bestemt base. Førsteklassingene vil bli spesielt skjermet de første ukene
etter skolestart og det er et klart avgrenset område både i SFO-tiden og i undervisningstiden som både de, og
resten av barna kan være på.

ORGANISERING AV DAGEN/UKA
SFO har åpent fra kl. 7.30 om morgenen til kl. 17.00 om ettermiddagen, avbrutt av skolens ordinære
undervisning. De organiserte aktivitetene blir alle lagt til ettermiddagene.
Morgentilbudet: Morgentilbudet er hovedsaklig en tilsynsordning. I denne perioden kan barna komme fra kl.
7.30 og frem til undervisning begynner - eventuelt ikke komme innom SFO i det hele tatt før første time. Det er
mulig å ha med seg matpakke (frokost) og spise denne på SFO’s morgentilbud.
1. og 2. klasse har morgentilbudet sammen på Grønn base. 1. klassingene som følges av foreldre går
først til sin garderobe på Rød base for å kle av seg før de følges inn på Grønn base for registrering. Barna har
ikke anledning til å oppholde seg på Rød base etter at de har kledd av seg, og det er heller ikke lov å gå inn i
klasserommene.
3. og 4. klasse har morgentilbud sammen på Blå base.
SFO’s kjernetid/ etter undervisningstidens slutt: Registrering/avkryssing vil enten foregå inne på basene eller i
klasserommene ved overgangen mellom siste time og SFO. Listene er vår oversikt over hvilke barn som er til stede
og må derfor være helt korrekte. Av den grunn skal kun ansatte skrive på listene - ikke barna selv.
Det er viktig at dere melder fra dersom barnet ikke kommer en dag. Alle som kommer på morgentilbudet blir
registrert, og det er fint om dere som foresatte kan minne barna på viktigheten av selv «å melde seg» hvis de
kommer alene.
Det skal gis beskjed til SFO/skolen om morgenen dersom barna er syke og derfor ikke kommer på skolen, eller ikke
skal benytte seg av SFO-tilbudet av andre grunner. Beskjeder som blir gitt til SFO blir videreformidlet til lærer.
Dersom eleven ikke kommer, og det ikke er gitt beskjed, tar skolen kontakt med hjemmet.
For første klasse vil det de første ukene daglig bli holdt ”allmøter” med ungene på basen for å lære dem om
dagsrytme, regler og rutiner.
Vi «krysser ut» når barnet går hjem. Det er viktig at dere har klare avtaler med barna deres dersom de ikke
hentes: Hvilke dager de skal være på SFO, når de skal gå hjem og at de må si klart fra når de går. Dersom
barnet en dag skal gå hjem til en annen tid enn det som er satt opp, eller bli med venner hjem, så må vi ha skriftlig
eller telefonisk melding om dette.
Barnet selv får normalt ikke låne telefonen for å avtale besøk hos venner, endre på avtaler e.l. Slike avtaler må
altså gjøres på forhånd av foresatte.
De som ønsker å gi sitt barn ansvar for selv å styre tiden (får lov til å forlate SFO når de vil), krysser av for dette på
registreringsskjemaet (sendes ut etter skolestart) eller kan innføre dette senere på året.
Vi ber også om at stengetiden kl.17.00 respekteres ved at barna hentes i tide og at man er ute av bygget innen
stengetid. Alle dører låses automatisk kl. 17.00 og personalet ved SFO har ikke arbeidstid lengre enn til kl.17.00.
Måltid: Det serveres et enkelt måltid i 14-tiden på basene. Dette er enten brød/knekkebrød, varmmat eller
kornblanding, melk eller vann å drikke til. Det serveres også frukt/grønnsaker daglig.
Oversikt over varmmat, pålegg o.l. kommer siden fra baselederne.
Klær og sko: Alle ungene må hver dag være kledd med tanke på at de skal kunne leke ute. De må også ha minst ett
skift liggende på skolen (bukse, genser, undertøy, sokker/strømpebukse, lue, votter etc) i tilfelle de blir våte. Klærne
må navnes og legges i en bærepose e.l. som også er påført barnets navn. Alle må ha innesko/tøfler/gymsko.
Skiftetøyet oppbevares på barnets garderobeplass. Regntøy, støvler og lignende er også viktig å ha på plassen eller
med seg når det er usikkert vær.
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BEMANNING
Rektor, Aase Sofie Lilletvedt har det overordnede ansvaret for skolefritidsordningen.
Leder av skolefritidsordningen er Brit Nora Følgesvold.
Hilde Hagen Deraas er baseleder på Rød/ 1. trinn.
Tina Larsen er baseleder på Grønn/ 2. trinn.
Janne Hjeljord er baseleder på Blå / 3. trinn.
Terje Holm er baseleder på Gul base/ 4. trinn.

FORELDREKONTAKT
SFO deltar på klassetrinnenes foreldremøter på høsten.
SFO tilbakemelder om hvordan barnet har det på fritidsordningen direkte til kontaktlærer, som så vil ta opp dette i
foreldresamtalene på våren med dere. Spør også gjerne oss direkte om hvordan det går med barnet på SFO.
På SFO sender vi ofte ut skriftlig informasjon blant annet om større og mindre arrangementer, utflukter, aktiviteter,
ukeplaner, månedlige «referater» o.l. Det er fint om man merker seg datoer for enkelt-arrangementer. Informasjon
sendes først og fremst ut som e-post. Det er også viktig å merke seg informasjon, rutiner og regler som står i dette
skrivet og i Vedtektene. For øvrig vil denne informasjonen også bli lagt på skolens hjemmesider:
www.oppegard.kommune.no/vassbonn-skole
Telefonnumre til SFO er:
SFO-lederkontoret:
66 81 30 02
1. trinn på Rød base:
2. trinn på Grønn base:
3. trinn på Blå base:
4. trinn på Gul base:

66 81 30 14 og turtelefon: 40 63 75 07
66 81 30 13 og turtelefon: 40 49 08 67
66 81 30 11 og turtelefon: 45 50 03 73
45 40 40 89

Noen fra SFO er stort sett å treffe på kontoret mellom 8.30 og 16.00 og på basene i den enkelte bases åpningstid.
Vi henstiller til i størst mulig grad å ha faste avtaler med SFO om hjemsendelse, på hel- eller halvtime, og minst mulig
varierende klokkeslett. Hvis avtalen må endres kan dere sende en lapp med barna eller e-post til SFO-leder eller
baseledere. E-post besvares når meldingen er lest. Dersom beskjeden gjelder for samme dag og eposten ikke er
besvart, må dere ringe direkte til den aktuelle basen.
Dere er hjertelig velkommen til å besøke oss på SFO!
UTSTYR OG EGNE LEKER
Det er fint om dere snakker med barna deres om å ta ansvar i forhold til bruk av leker og utstyr. Vi praktiserer
dessuten at utstyr må erstattes i de tilfeller der tingene med overlegg eller uvøren bruk blir ødelagt.
Når det gjelder barnas private leker ber vi som en hovedregel om at disse ikke tas med på SFO. Vi har erfart
mange konflikter og stor fortvilelse hvis noe blir borte, og dessuten et smittsomt kjøpepress på grunn av medbrakte
leker og samleeffekter. SFO har nok utstyr og leker som barna kan bruke. Det gjøres unntak for enkelte leker som
er spesielt ”sosiale”, dvs involverer flere barn. Eksempler er fotball og hoppestrikker. Foresatte må selv avgjøre om
barnet skal få lov til å ha med seg dette ettersom det tas med på eget ansvar. Skolen kan ikke ta ansvar om utstyret
blir borte eller ødelagt.
KJØP AV ENKELTDAGER
De som er påmeldt mindre enn 5 dagers uke eller ikke har ferietilbud, kan søke om opphold og betale for ekstra
enkeltdager når man har behov. Kjøp av enkeltdager må avtales med SFO-leder på forhånd. Priser som gjelder
SFO er oppgitt på skolens hjemmesider.
Ved full SFO-plass (5 dagers uke) kan SFO benyttes alle skoledager (190 i løpet av året). Ved 4,3 eller 2- dagers
uke reduseres antall SFO-dager av de 190 dagene tilsvarende.
Innenfor dette er det mulig å avtale bytting av oppholdsdager utfra behov. Eksempelvis vil mange bytte dag når det
foregår noe spesielt på SFO.
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FERIETILBUDET
For de som er påmeldt SFO med ferie er det viktig å merke seg følgende: I forkant av hver enkelt ferie ber vi om
oversikt over hvem som vil bruke tilbudet den aktuelle ferien. Dette gjøres også via E-post. (Ta kontakt med oss
dersom det skulle skje at dere ikke mottar påmeldingsskjema når en ferie nærmer seg.)
Det er viktig at denne oversikten blir så nøyaktig som mulig og det gis en tidsfrist for påmelding til ferietilbudet.
Det er viktig at fristen overholdes slik at vi kan sørge for forsvarlig bemanning, gjøre korrekte innkjøp og
sette opp program tilpasset antallet barn til stede.
I noen perioder, spesielt i jule- og påskeferien, er det meget få barn som har behov for SFO. Skolefritidsordningene i
Oppegård samarbeider derfor om dette tilbudet og det gis tilbud på to skoler i kommunen.
I forhold til dette samarbeidet er det også viktig at påmeldingsfristen overholdes.
For skoleåret 2019/20 antar vi at ferietilbudet blir som følger (med forbehold om endringer):
August før skolestart:
vi er på Vassbonn
Høstferien uke 40:

vi er på Vassbonn

Juleferien:

vi er på Vassbonn (i romjulen sammen med Kolbotn og Tårnåsen SFO)

Vinterferien:

vi er på Vassbonn

Påskeferien:

vi er på Kolbotn sammen med Tårnåsen SFO

Juni etter skoleslutt:

vi er på Vassbonn

SFO er stengt 4 uker om sommeren: uke nr. 28, 29, 30 og 31.
I feriene serveres ett måltid hver dag. Barna må i tillegg ha med seg en matpakke hver dag. Når vi innhenter
opplysninger om ferieopphold, vil dere få opplyst hvilken base tilbudet kommer til å være på. Åpningstiden i feriene
kan bli noe kortere enn kl.07.30 til 17.00 avhengig av behovet som meldes.

OPPSIGELSE AV PLASS
Når man har fått plass i SFO, har man denne ut 4. klasse med mindre den sies opp. Oppsigelsesfristen er
satt til to-2- måneder fra den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelsesfristen gjelder også for reduksjon i antall
dager/uke. (For eksempel: Oppsigelse er levert før 15.09 - sluttdato blir 15.11. Oppsigelse som er levert like
etter 15.09 - sluttdato blir 01.12.)
Oppegård kommunes Foreldreportal for SFO håndterer søknad om plass, endring av type plass, oppsigelse av plass
og også endring av opplysninger. For å gjøre endringer må dere være pålogget.
Det faktureres per kalendermåned, med forfall den 15. Det er halv sats i august og i juni. Det faktureres ikke i
juli.
Det vil bli nye vedtekter når Oppegård og Ski kommuner slås sammen til Nordre Follo 01.01.20.
Foresatte må selv sørge for at det er registrert korrekte e-postadresser i portalen. Informasjon fra SFO
sendes ut via disse adressene.

Vassbonn august 2019
Med vennlig hilsen
Brit Nora Følgesvold
Daglig leder Vassbonn SFO

(Det tas forbehold om endringer)

