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Årsplan 2021-22  

Storbjørka skolefritidsordning - SFO 

Vevelstad kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Telefon: 413 56 233, kontor:75 03 71 87.  

E- post: synnove.aakervik@vevelstad.kommune.no 

 

 

Årsplanen er godkjent i samarbeidsutvalgsmøtet 8.6.22  

mailto:synnove.aakervik@vevelstad.kommune.no
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Innledning  

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud før og etter skoletid for 1-4 trinn, og for barn med 

særskilte behov i 1-7 trinn.  

 

SFO i Vevelstad tilbys ved Storbjørka barnehage, avdeling Tiriltunga. Ved skolestart august 

2021 er det 6 barn som har plass i Storbjørka SFO. Vi tilbyr plass på inntil 14 timer i uken for 

kr. 994,- pr. mnd og over 14 timer til 1614 kr/ mnd. Det betales for 10 måneder i året og er 

50% søskenmoderasjon. Ved behov for plass/ tilsyn i skolens ferier må det søkes særskilt om 

dette og da betales barnehagesats for disse dagene.  

 

Våre åpningstider er fra 07.00 til 16.30. Barna følges til skolen ca. kl.08.30 og fra skolen ca. 

kl. 14.45. På fredagene er de fleste hele dagen på SFO og vi vil da være mye ute på tur 

sammen med de eldste barnehagebarna. 

 

I Storbjørka har vi fine områder for lek ute og inne. Vi har også fine turområder på Osodden, 

som vi bruker mye. Området går også under navnet Oter-campen. Der har barna mulighet til å 

leke med hengekøyer, slynger, nett i trærne, fjærelek, vannlek, saging, hamring m.m.  

I SFO får barna skape vennskap på tvers av skole-barnehage og alder.  

  

Vår visjon er Bli god ilag, noe som betyr at vi har jobber for å skape gode relasjoner. 

 

Rammeplan for SFO 

Det er utarbeidet en nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen, som er gjeldende fra         

1. august -21. Opplæringsloven og den nye rammeplanen er begge styringsdokument som skal 

sikre innhold og kvalitet i kommunens SFO tilbud.  

 

Rammeplanen sier blant annet: 

• SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 

funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.  

• SFO skal bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles i 

formålsparagrafene til barnehagen og skolen. Dette innebærer blant annet at barn har 

rett til medvirkning og at det skal gjøres en barnets beste vurdering.  
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• SFO skal støtte barns naturlige nysgjerrighet og lyst til å skape og være kreative, 

engasjerte og utforskende. 

• SFO skal fremme demokrati og motarbeide diskriminering. Barna skal øve på å 

tilpasse seg andre, samtidig som de skal uttrykke egne behov og sette egne grenser. 

• Læring i SFO foregår først og fremst gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og 

samhandling med barn og voksne. Lekens egenverdi skal anerkjennes og barnas 

skaperglede, engasjement og utforskertrang støttes. Tid og rom for lek skal prioriteres. 

• SFO skal støtte opp under verdier, holdninger og handlinger som fremmer en 

bærekraftig utvikling. 

• SFO skal bidra til at alle barn er en del av et inkluderende fellesskap. Respekt for 

ulikheter og mangfold skal legges til grunn for arbeidet i SFO. 

 

 

 

Innholdet i SFO 

Lek  

Leken skal ha stor plass i SFO. Barna skal få tid og rom til å delta i lek hver dag og de skal ha 

muligheten til å oppleve mestring. SFO skal tilrettelegge for at barna får oppleve lek som 

stimulerer til vennskap, relasjonsbygging, språkutvikling, undring og kreativitet. Aktiviteten i 

SFO skal ha et tydelig barneperspektiv. 

 

Kultur 

Kultur skal ha en viktig plass i SFO. Det skal bidras til at barna møter samisk kultur. SFO skal 

legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter.  

 

Fysisk aktivitet 

Barna skal gjennom SFO få en arena for fysisk aktivitet for å fremme bevegelsesglede og 

motorisk utvikling. Barn skal ha mulighet til å delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet. 

Det skal legges stor vekt på lek og medvirkning i tilrettelegging og organisering av SFO 

tilbudet. Barna bør ha mulighet for å være ute. 
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Mat og måltidsglede  

Barna skal få tilstrekkelig tid og ro under måltidene. SFO skal legge til rette for måltider som 

kan utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Når maten blir servert i SFO bør 

det legges vekt på helsefremmende kosthold i tråd med Helsedirektoratets kostråd. Personalet 

skal delta aktivt i måltidet og legge til rette for måltidsglede og gode samtaler. SFO skal ha 

gode rutiner for hygiene og avfallshåndtering. 

 

Samarbeid og kommunikasjon SFO-hjem 

My Kid brukes som kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og SFO. Her vil det skrives 

inn beskjeder, informasjon og bilder. Foresatte har blant annet mulighet for å skrive inn 

beskjeder, sende meldinger og legge inn fravær eller tidsrommet barnet skal være på SFO.  

Det vil i løpet av året arrangeres et foreldremøte, her vil det bli gitt informasjon om 

rammeplan og plan for innholdet i SFO. Barn og foresatte involveres i arbeidet med neste års 

årsplan. 

 

Samarbeid SFO -skole  

Skole og SFO har samarbeidsmøter på ledernivå, rektor, styrer og pedagogisk leder. Det er 

daglig kontakt mellom ansatte i skole og SFO, og mulighet for å gi informasjon, når barna 

følges til og fra skolen. 

 

Overgang barnehage- skole / SFO  

Siden kommunen kun har en barnehage vil de fleste barna ha kjennskap til SFO`s ansatte og 

arealer når de skal starte på skolen. De barna som ev. ikke har gått i barnehagen vil få tilbud 

om å komme på besøk for å bli kjent før skolestart.  

 

Praktisk informasjon  

Ansatte ved SFO er assistent Linda Jakobsen og pedagogisk leder Hilde Andrine Kristensen. 

Vi kan nås på tlf 41356233 og mail hilde.kristensen@vevelstad.kommune.no  

Synnøve Aakervik er leder for Storbjørka barnehage og SFO.  

Vedtekter for SFO, søknadsskjema og annen aktuell informasjon finnes på kommunens 

hjemmeside.   

mailto:hilde.kristensen@vevelstad.kommune.no


 
 

                                                                                                                          5 
 

 


