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Formålet med SFO: 

 

«Skolefritidsordningen skal legge til rette 

for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og 

interesse hos barna. Skolefritidsordningen 

skal gi barna omsorg og tilsyn. 

Funksjonshemma barn skal gis gode 

utviklingskår. Arealene, både ute og inne 

skal være egnet for formålet» 

Opplæringsloven § 13-7. 

Ansatte våren 2020: 

SFO-leder: Anita Rønaas 

 

Barne- og ungdomsarbeidere: Jane Bernhus, Elin 

Mari Bergerud Mangen, Madeleine Øisjøfoss, 

Lillan Ottesen, Hege Bye, Ahmed Jouini, Line 

Hammerstrøm 

Lærere: Eivor Eggen og barnehagelærer Nina 

Johansen 

Barneveiledere: Ingun Fjeld, Margaret Sundby, 

Hanne Bakken Lund, Kai Robert Bronken, Liv 

Anita Torvaldsen 

 

Kontakt: 
 

Har du behov for å snakke med oss, om hvordan ditt barn har det på SFO, om du lurer 

på måltider eller om hvem som passer på dem når de er ute. Smått eller stort, så 

ønsker vi at du tar kontakt. Alltid! 

Noen ganger er det mulig å få noen ord med voksne når du henter/leverer, men ofte 

må vi passe barna og tiden strekker ikke til. Men da tar du bare kontakt på mail, 

telefon eller IST hvis du lurer på noe. 

 
SFO- telefon: 91 00 49 07 

Fagansvarlig SFO telefon: 67 20 54 67. Epost: anita.ronaas@ahk.no 

Adressen: Bjørkelangen SFO, Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen 

IST: meldinger 

 

 

mailto:anita.ronaas@ahk.no


  

 

Dagsplan for SFO 
(med forbehold om redusert åpningstider pga. smitteverntiltak) 

 
07.00-08.00 SFO åpner. Egen matpakke spises til frokost og rom for frilek 

08.00-08.30 Frilek ute og inne 

08.15 Rydder og går ut 

08.30 SFO stenger, skolen starter med friminutt 

13.10.14.15 SFO tar opprop i klasserom. Frilek ute. 

13.15-15.15 Mat serveres på kafe og rom for frilek ute og inne 

15.00-16.00 Styrte aktiviteter og rom for frilek ute og inne 

16.00-17.00 Frilek inne 

                                                  

 

 

 

 

 



 

SFO i ferien (med forbehold om redusert åpningstider pga. smitteverntiltak) 

 
SFO er åpent fra kl.07.00-17.00 

Frokost fra kl.07.00-08.00 

Egen matpakke som spises kl.10.30 

Lunsj serveres fra oss kl.13.30 

 

Kjernetiden er mellom 10.00 og 15.00. Styrte aktiviteter starter er oftest mellom dette 

klokkeslettet. 

 

Påmelding til ferier gjøres på IST hvor dere krysser av om barnet kommer eller har fri. 

 

    På garderobeplassen trenger barna å ha: skiftetøy, drikkeflaske, solkrem, badetøy og 

håndkle på varme dager og innesko. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 



 

 

Forventninger 
SFO ønsker å gi noen innspill til deg som en invitasjon til enda bedre samspill rundt ditt 

barn.  

 

 

 

Hva kan dere foresatte forvente av oss: 

 

At vi: 

- Overholder taushetsplikten 

- Gir barna opplevelse av trygghet, 

trivsel og omsorg 

- Gir tilbakemeldinger og informasjon 

om forhold som angår barnet 

- Gir tilstrekkelig informasjon via IST 

om hva som skjer på SFO, samt 

henger opp på tavla 

- Er blide og imøtekommende 

- Gir gode vilkår for barns lek og fritid 

- Møter dere med respekt, høflighet og 

lydhørhet 

- Har foreldremøte på høsten og er 

tilgjengelig for foreldresamtaler 

gjennom hele året ved behov 

- Gir tid til frilek, både ute og inne.  

- Har variert fysisk aktivitet ute og 

inne 

- Har måltidet som er variert og sunt i 

tråd med det kvalitetsplanen for 

kommunen sier 

- Lar barna komme til oss og be om 

hjelp og støtte ved behov. Det er 

ikke alltid like enkelt å skaffe seg 

ferdigheter som gjør at man 

samhandler godt med andre barn. 

Men vi skal være på utkikk og følge 

med etter beste evne.  

- jobber LØFT/løsningsfokusert 

tilnærming 

- jobber i tråd med vedtekter og 

kvalitetsplan 

- At vi samarbeider og samhandler 

med skolen da vi har de samme 

barna 

Forventninger til foresatte for å kunne gi et 
tilbud med god kvalitet for barn og foresatte 
har vi følgende forventninger om at foresatte: 
 

- At foresatte bidrar til et positivt miljø 
ved å være bevist hvordan man 
omtaler SFO 

- Respekterer åpningstidene og møter 
opp personlig i SFO-lokalene ved 
henting 

- Gir gode beskjeder gjennom IST om 
barnet skal gå hjem eller lignende 
innen fristen kl.12.00 samme dag 

- Gir oss tilbakemeldinger, både positive 
og negative. Vi er her for barna deres 
og det er bare på den måten vi kan gi 
barna deres et bedre tilbud 

- At dere holder dere oppdatert om hva 
som skjer på SFO  

 



 

Hente- og bringesituasjon 
 

Personalet jobber for å ha god oversikt over hvilke barn som skal på 

SFO, hjem, ta buss, ha fri, være med noen hjem osv. Derfor er vi 

avhengig av at dere bruker IST og skriver inn avtaler/fri der, hvis dere 

ikke henter selv. 

 

Hvordan vi ønsker det skal være i forhold til hva vi er bemannet etter: 

 

-Vi oppfordrer foresatte til å hente barnet selv, men skal barnet selv 

ordne seg og gå hjem, må dette legges inn under avtaler i IST. 

-Beskjeder sendes til SFO før kl.12.00 (se eget skriv om bruk av IST) 

-Vi godtar ikke muntlige beskjeder gitt av barn. 

- Vi trenger at dere krysser dere inn på SFO om morgenen og sier hei. 

Og på ettermiddagen at dere krysser dere ut av IST og sier takk for i 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IST 
Logg inn via https://ahk.direktesfo.no 

 

 

 

Ferie/fri Hvis barnet ditt skal ha FRI en dag i SFO gå inn her. Da blir 

barnet ditt grått i vårt system og vi roper ikke barnet på 

samling. Brukes også ved sykdom. I ferier går du inn på ferier 

og krysser av for kommer eller fri. 

Avtale Hvis barnet ditt skal være på SFO, men avtale om å gå hjem, 

sykle ol til ett bestemt klokkeslett, skriver du det her.  

Timeplan En timeplan brukes hvis du har ulike uker og dager barnet 

skal være på SFO. Denne timeplanen må godkjennes av SFO 

før den blir aktivert.  

Brukernavn/passord Gå til menu, gå til barnet ditt, «skroll» deg nederst så finner 

du det. OBS! glemmer du det, så har SFO ingen tilgang til å 

kunne endre det for deg dessverre.  

Barnet Sjekk ut opplysningskortet slik at all nødvendig informasjon 

står der. Det er foresattes ansvar å fylle ut opplysninger som 

telefonnummer osv.  

Meldinger Her skriver du en melding til oss hvis det er noe du lurer på og 

trenger ett svar. Denne brukes ikke til å skrive fri eller avtaler, 

men til ett spørsmål. Det som skrives her blir ikke notert ned 

på deres barn, slik at det vil ikke kunne sees av de som har 

opprop. 

Tavle  Her vil du finne informasjon sendt ut av oss. 

 

 

 

 

Månedsplan og SFO-nytt 
Det blir lagt ut månedsplaner og SFO-nytt på IST hver måned. 

Her vil dere kunne få informasjon om hva som kommer til å skje. Dere får også lese litt om 

hva vi har gjort sist måned. 

Annen informasjon og bilder vil også bli lagt ut jevnlig her, så følg med☺ 

 

 

 

 

https://ahk.direktesfo.no/


Foreldrebetaling i SFO 2020 

  
 

5 dager:        2930 

4 dager:        2350 

3 dager:        1770 

Halv plass:    1480 

2 dager:        1200 

1 dag:              620 

  

Kost: 4-5 dager: 250 

Kost: 1-3 dager: 140 
 

*25% moderasjon for første søsken, 50 % for søsken nr.2 og flere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LØFT 
Løft står for løsningsfokusert tilnærming og som har fokus på ressurser og 

løsninger. I Aurskog-Høland skal alle Skolefritidsordninger arbeide etter 

denne metoden. 

LØFT kjennetegnes som metode av at den ikke fokuserer på problemer, 

men på å finne løsninger og positive veier for utvikling. 

 

Modellen bygger på tre læresetninger: 

 

1. det som fungerer skal ikke rettes på 

2. hvis noe virker, gjør mer av det 

3. det som ikke virker, gjør det på en annen måte 

 

DET DU GIR MEST OPPMERKSOMHET, FÅR DU MEST AV! 

 

 

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere, 

Vel møtt       


