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Velkommen til et nytt og spennende skoleår her på Stathelle barneskole. Vi gleder oss til å 
bli enda bedre kjent med alle barna her på SFO. Per dags dato er vi 77 barn og 16 ansatte. 
Sammen skal vi gjøre vårt beste for å skape et trygt og godt miljø på SFO. 
 
Ny rammeplan for SFO 
Fra 1.august 2021 trådde Rammeplan for SFO (Kunnskapsdepartementet, 2021) i kraft. Den 
legger føringer for innholdet i SFO og vil danne bakgrunnen for planlegging og tilrettelegging 
av lek og aktiviteter. SFO skal bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles i 
formålsparagrafene til barnehagen og opplæringen. Verdigrunnlaget skal prege innholdet og 
arbeidsmåtene i SFO, og bygger på:  
 

- Barndommens egenverdi 
- Trygghet, omsorg og trivsel 
- Mangfold og inkludering 
- Skaperglede, engasjement og utforskertrang 
- Demokrati og fellesskap 
- Bærekraftig utvikling 

 
Innholdet i skolefritidsordningen skal omfatte lek, kultur, fysisk aktivitet og bevegelsesglede 
samt mat og måltidsglede. Gjennom et variert innhold skal SFO legge til rette for lek, kultur- 
og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig funksjonsnivå. SFO 
skal også legge til rette for god samhandling mellom barn og mellom barn og voksne. Barna 
skal gis gode vilkår for å medvirke i SFO. 
 
Fysisk aktivitet og kosthold 
De siste årene har Bamble kommune deltatt i prosjektet «Liv og røre», med fokus på fysisk 
aktivitet og måltidsglede. Vi tar med oss de gode erfaringene vi har fra prosjektet inn i 
kommende skoleår. Rammeplanen legger også stor vekt på en sunn og aktiv hverdag for 
barna.  
Vi har et flott uteområde nær naturen som gir gode 
muligheter for variert lek og fysisk utfoldelse. Vi er mye 
ute og gjerne på tur, og det er derfor viktig at barna har 
klær og sko etter vær liggende både på skolen og i 
SFO. Vi har i tillegg faste dager i gymsal. 
 
SFO følger nasjonalfaglige retningslinjer for mat og 
måltider i skolen, og vi lar oss inspirere av blant annet 
Fiskesprell og Matjungelen. På SFO serveres det et 
måltid daglig, etter skolens slutt. Måltidet skal ha en 
hyggelig ramme som innbyr til ro, samtale og gir en god 
overgang til videre aktiviteter. Vi serverer varmmat 
minimum en gang i uka, med et variert innhold av fisk, 
kjøtt og vegetar. Rettene som serveres på SFO tar 
hensyn til eventuelle allergier hos barna. Dersom barna 
har behov for spesialkost, må legeerklæring 
medbringes. Barna har anledning til å spise medbrakt 
frokost på SFO.  
Gjennom året vil barna få tilbud om å delta i ulike aktiviteter knyttet til matlaging.  
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Inkludering, lek og sosial kompetanse 
For å møte føringene som den nye rammeplanen gir, har vi i år valgt å ha regnbuen som et 
overordnet tema for planlegging av innhold og aktiviteter. Regnbuen er noe alle barn kjenner 
igjen, og for oss på Stathelle SFO symboliserer den mangfold, variasjon, likeverd og 
fellesskap.  

 
I arbeidet med å være en inkluderende 
skolefritidsordning skal SFO aktivt bidra til å danne 
fellesskap der alle barn kan delta og få en 
opplevelse av å høre til. SFO skal videre ivareta, 
anerkjenne og synliggjøre mangfold samtidig som 
vi som vi skal sørge for en variasjon i innhold og 
aktiviteter. Det er viktig for oss å legge til rette for 
at alle barn kan delta likeverdig i lek, kultur og 
aktiviteter.  
 
 
 
 

 
På SFO jobber vi kontinuerlig med å skape en morsom og meningsfull arena der alle barn 
trives og opplever seg inkludert. En variasjon av frie og tilrettelagte aktiviteter er med på å gi 
barna trygghet, tilhørighet og ikke minst mulighet til å påvirke innholdet i SFO. Deres stemme 
er viktig for oss, og barnas tas jevnlig med i planlegging og vurdering. For å gi et best mulig 
tilbud til barna er vi også opptatt av et godt foreldresamarbeid, og vi setter stor pris på både 
ris og ros.  
 
Vi legger opp til en forutsigbar ramme for uka, med et variert innhold de ulike dagene. En 
typisk uke på SFO ser slik ut:  
 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

7 – 8  Frokost og lek inne. Felles SFO fram til 7.30 

8 – 8.30 Utelek fram til skolestart 

8.30 – 
13/13.30 

SKOLE 

Ca 13.30 Brødmåltid Brødmåltid Brødmåltid Varmmat Felles måltid 
og utelek 14 – 14.45 Lek og aktivitet inne/ute 

15.45 Felles rydding 

15.45 – 
16.30 

Lek og aktivitet inne/ute 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.trinn Tur Forming Gymsal Uteaktivitet Felles måltid 
og utelek 2.-4.trinn Bibliotek 

Forming 
Gymsal 
Forming 

Uteaktivitet Gymsal 
Tek-torsdag 

 
Hver base vil lage periodeplaner gjennom året med et mer detaljert innhold. Disse vil bli 
sendt ut i Visma.  
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Organisering 
Åpningstidene våre er fra 7 – 16.30. Åpningstiden er politisk vedtatt i Bamble kommune og 
gjelder alle skoler og SFO. Bamble kommune tilbyr følgende plasser i SFO:  
 

100 % 80 % 60 % 40 % 30 % 

Alle dager 4 dager i uka, 
fast fridag 

Fleksibel 
ordning, turnus 
må leveres i 
god tid 

2 dager i uka. 
Faste dager 

Morgentilbud. 
Kun i ordinære 
skoleuker 

Foreldre som jobber turnus/skift kan søke om dispensasjon ved 60 % plass slik at dagene 
sammenfaller med arbeidsdagene. Ved ønske om en fleksibel ordning må det leveres en 
plan over hvilke dager som skal benyttes i turnusperioden. Denne må leveres i god tid til 
SFO-leder. Det er ikke anledning til å avvike fra turnusplanen uten spesielle avtaler med 
SFO-leder.  
 
Endring/oppsigelse av plass 
Barna beholder plassen ut 4.klasse med mindre den sies opp. Oppsigelse/endring av plass 
gjøres via kommunens hjemmesider. I følge «Vedtekter for skolefritidsordningen i Bamble 
kommune» skal det betales for oppsigelsesmåneden samt påfølgende måned. Oppsigelse 
av plass kan ikke skje etter 1.april. Da krever kommunen betaling ut juni.  
 
Søskenmoderasjon 
Det gis 35 % for barn nr. 2, og 50 % for øvrige barn. 
 
Lokaler 
Førsteklasse har inngang oppe, og holder til på 1.trinnsområdet.  
2. – 4.trinn har base sammen nede i SFO-lokalene.  
Nytt i år er at vi er felles oppe i 1.klasseområdet fra 7 – 7.30. Barna benytter inngang oppe.  
 
Henterutiner 
Barna må hentes av foreldre/foresatte dersom annet ikke er gitt beskjed om. Beskjeder må 
gis i Visma, da vi ikke har anledning til å ta imot telefonbeskjeder. Dette er av hensyn til 
barnas trygghet. Skal barna gå hjem selv, eller opp til parkeringsplassen, må melding gis på 
samme måte. Personalet sjekker meldinger jevnlig, men vi anbefaler å legge inn beskjeder i 
god tid, og helst før kl. 13. Husk å gi beskjed til en voksen når barnet hentes. 
 
Ferieopphold 

- Åpningstid i ferier er 7 – 16.30 
- Barn med redusert plass disponerer de samme dagene som er oppgitt i turnusplanen 

også i ferier 
- Barna får et måltid på SFO og må ha med niste utover dette 
- Kjernetid er fra 10 – 14, ved levering/henting i dette tidsrommet, gjør avtaler med 

personalet 
- Påmeldingsskjema leveres ut i forkant av hver ferie slik at vi kan sikre en god 

bemanning også disse dagene. Vi ber om tilbakemelding innen fristen uavhengig av 
om plassen skal benyttes eller ei 

- Barn som har 30 % plass i SFO (morgentilbud) har dessverre ikke anledning til å 
benytte plassen i ferier 
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Kontaktinformasjon 
Alle beskjeder vedrørende barna må legges inn i Visma 
 
Sentralbord 
E-post: stathelle.barneskole@bamble.kommune.no 
Telefon: 35967450 
 
SFO 
1.trinn: 90763138 
2. – 4.trinn: 46810963 
 
SFO-leder 
E-post: mari.rustan@bamble.kommune.no 
Telefon: 35967459/95928251 
 
Kontortid:  
Mandag 08.00 – 14.00 
Tirsdag 09.00 – 11.30  
Onsdag 10.30 – 14.00  
Fredag  09.00 – 11.00 
 
 
 
Vi ser fram til et godt samarbeid og et innholdsrikt år på SFO! 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Mari Rustan 
på vegne av alle oss som jobber på Stathelle SFO 
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Årshjul 
 

Periode Tema Aktivitet Ansvar 

August – 
september 

Bli kjent 12.-13.august; Planleggingsdager. SFO stengt 
 
Bli kjent med hverandre og SFOs rutiner 
 
24.august; Foreldremøte for SFO 1.trinn 

Adm. 
 
Alle 
 
SFO-leder 

Oktober – 
november  

Høst Høstferie uke 41. SFO åpen 
 
12.november; Planleggingsdag. SFO stengt 

Alle 
 
Adm. 

Desember Gleding  16.desember; Grøtfest og nissemarsj 
 
Julegleder 
 
Juleferie 23.12 – 2.1.22 
SFO åpen 23.12 + 27.-30.12 

Alle 
 
 
 

Januar – 
februar  

Vinter 17.februar; Karneval 
 
Vinterferie uke 8. SFO åpen 
 

Vinteraktivitetsdag når snøen kommer 😊 

Alle 
 
 

Mars – april  Vår 14.mars; Planleggingsdag. SFO stengt 
 
7.april; Påskelunsj. Foreldrekaffe fra 14.15 – 16  
 
Påskeferie 11. – 18.april 
SFO åpen 11. – 13.april. Stenger kl. 12 13.april 

Adm. 
 
 
 
Alle 

Mai  17.mai 
og 
dugnad 

15.mai; dugnad  
 
16,mai; maifest 
 
SFO stengt i mai:  
17.mai: Grunnlovsdag 
26.mai: Kristi Himmelfartsdag 
27.mai: Planleggingsdag 

Alle 
 
 
 
 
 
 
Adm. 

Juni Sommer 6.juni; 2.pinsedag. SFO stengt 
 
16.juni; sommerfest for barna 
 
17.juni; siste skoledag 
 
SFO har åpnet ut juni 

 
 
Alle 

 

 

 

 

 

 
 


