
 HERRE SFO 

MAI 

 

Hei! Nå er Mai måned her … en herlig tid.  

Det er jo så fint å se alle barna leke inne og ute i det nydelige vårværet. Vi følger opp med et 

trygt og godt smittevern og med å holde elevene i faste grupper (kohorter).  

Det blir holdt rutiner på Covid-19 hele tiden på SFO, til dere fortsatte får ny beskjed. 

SFO vil være åpen fra kl. 07:00 til kl. 16:30 hver dag.  

Nå har alle frøene som vi har plantet begynt å spire. Håper dere får mange fine grønnsaker 

eller blomster hjemme. Barna har re-dyrket solsikker i år fra prosjekt vi har hatt nå gjennom 

matjungelen, fra fuglemat, bakt brød og nå i jord som skal bli en stor plante. Det er en enkel 

og morsom måte å ha et dyrkeprosjekt sammen på. Det å se at planten vokser er gøy og at vi 

får bilder av dere tilbake er herlig, tusen takk.   

 12.mai blir det litt 17. mai-feiring på SFO med leker, mat og is (eget skriv kommer). 
Veilederen for smittevern anbefaler at aktiviteter på SFO skal foregå mest mulig ute, så vi tar 

festen ute. Vi skal plukke blomster og fange insekter. Vi skal løfte på små og store steiner for 

å se etter småkryp. Barna kan fange sommerfugler, marihøner, fluer og mygg.  Noen har 

begynt å se etter maur.   

Vi ser at det å gjøre noe sammen og lage noe sammen skaper tilhørighet i SFO-gruppa vår. 

Det danner grunnlag for vennskap og felles opplevelser. Det at barna har det sosialt sammen 

gir humor, lek og glede. Barna kommer til å løpe rundt, sykle, hoppe tau og sparke fotball. 

Dette er så gøy! 

SFO har fylt opp med solkrem, Aloe vera og store plasterlapper. 

Vi øver på kildesortering for det blir kastet en del feil, vi skal også plukke litt søppel til glade 

mai dager. 

De kan tegne flagg, klippe og ha lime-aktiviteter. Vi skal lage larver, sommerfugler, perle, øve 

litt på marsjering og spille litt musikk. Det å øve seg på ting, mestre og fremføre er barna 

veldig glade i. Dette blir GØY ☺  

Bursdagsmarkering i mai: Torsdag 27. Mai. 

Minner om fridager:   Torsdag  13.Mai Kristi himmelfartsdag 
                                        Fredag   14.Mai planleggingsdag på skolen, men SFO ER ÅPEN. 
                                        Mandag 24.Mai 2. Pinsedag. 
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