
Referat fra foreldremøte på SFO torsdag 11. oktober.  

 

Vi var 11 foreldre/foresatte tilstede.  

 

Sak 1 

Morgen og ettermiddag på SFO 

- SFO starter kl. 07.00, og de barna som kommer på morgenen kan spise frokosten sin 
på SFO mellom kl. 07.00-08.00. De som kommer etter dette bør ha spist frokost før 
de kommer. Morgenene består av fri lek og skal være en rolig start for barna før 
skolen starter kl. 09.00. Alle barna skal ut kl.08.30 og er ute til det ringer inn til skole.  

- Ettermiddag på SFO. Vi er i år 68 barn på Vegårshei SFO i alt, og da har vi måtte 
omorganisere litt på ettermiddagene. En voksen møter nå opp i hver kl. i god tid før 
skolen slutter og overtar SFO barna i klasserommet. Barna vasker hender og gjør seg 
klare for å gå inn og spise på SFO. Alle 1. klassingene blir i klasserommet og de spiser 
der. Når maten er ferdig, er det fri aktivitet for barna. Vi er ofte ute etter mat, 
uansett vær. Så alle barna må ha gode klær. 

Sak2  

Hvordan gi beskjeder til SFO 

- Hvis det skal gis beskjeder til SFO angående deres barn, må det ringes til SFO. 
Melding via Visma er ikke en sikker måte å gi beskjed på. Om barna skal ta buss eller 
det er beskjeder SFO trenger på vanlige skoledager, kan det også gis beskjed i 
meldemappa på skolen. Lærer vil da gi beskjeden videre. Onsdager vil ikke 
meldemapper bli sjekket, så derfor må det ringes. SFO kan nås på fasttelefon: 
37168611 eller på mobil 47907850. 

Sak 3 

Skoleferiene på SFO 

- I skolens ferier er SFO åpent, og det vil bli sendt ut eget påmeldingskjema som 
foreldre/foresatte melder på sine barn. I skolens ferie må alle betale 100kr ekstra 
per. Dag. Dette er penger som igjen går tilbake til deres barn. Vi handler alltid inn 
ekstra ting, og tilbereder ofte mye god mat som blir servert barna. Vi sender alltid ut 
et eget skjema over aktiviteter, så alle vet hva de skal hver dag.  

Sak 4 

Ettermiddagsmat 

- Vi serverer et mellommåltid som består av kornprodukter med melk, Havrefras, 
Cornflakes eller yoghurt. Vi har flere ganger tatt opp temaet rundt dette med 
ettermiddagsmaten der noen syns der blir servert for mye sukkerholdig mat. Dette er 



en løsning som blir valgt på grunn av for liten tid etter skolen. Kommunen ønsket en 
oversikt over dette i fjord, der jeg skrev hva vi hadde å tilby av mat i SFO, for det ble 
tatt opp temaet sund mat i skole og SFO. Der ble det sagt at så lenge dette var et 
mellommåltid, var dette ok.  

Sak 5 

Foreldrerepresentant til SU 

- Margrete Ånested Røer er valgt inn som SU-representant. Er det saker som angår SFO 
som foreldre ønsker å ta opp i SU, kontakter de Margrete på tlf: 92295222.  

Sak 6 

Hel SFO dag på onsdager  

- Onsdagene er det SFO hele dagen, skolen er stengt for 1.-4. kl. Denne dagen er det 
også tilbud om leksehjelp, det har vi delt inn i to grupper. Den ene gruppen er fra 
08.30-09.30 den andre er fra 09.30-10.30. Disse dagene er vi felles på SFO frem til kl. 
10.30, da blir barna delt i to grupper. Den ene gruppen drar på tur, den andre har 
aktivitet på SFO eller i hallen. Turbarna må alltid ha med gode klær, og vi fyrer alltid 
bål innenfor lovlige grenser, så da er det bra med mat de kan ha på bål. Barna som er 
på SFO, gjør noen styrte aktiviteter, og vi bruker hallen og av og til. Vi prøver å få 
hallen mer, for fysioterapeuten Magnhild ønsker og komme å bidra til å lage 
aktiviteter for barna når vi er der. Turbarna er alltid tilbake til kl. 14.00.  

Sak 7 

Julen 

- SFO har åpent alle dager i mellomdagene som ikke er hellige. Dere får 
påmeldingslister for å melde på deres barn, hvis der blir påmeldt mindre enn fem 
barn, blir SFO stengt. Det er viktig og tenke seg godt om før man melder på barna, for 
vi opplever at der blir påmeldt barn, så kommer de ikke. Dette er synd for de få barna 
som er igjen.  

Sak 8 

Årsplan  

- I årsplanen finner dere all viktig info om SFO. Årsplanen ligger på hjemmesiden til 
kommunen under SFO.  

Sak 9 

Enkeltdager 

- Det er mulig å kjøpe enkeltdager på SFO, dette koster 280kr. Onsdagene har vi 
bestemt at det ikke er mulig å få kjøpe dager, dette på grunn av at vi allerede er 
mange barn.  

Sak 10 



Henting og bringing 

- Alle barn som blir levert på SFO før kl. 08.30 kan sleppes av ved skiltet på utsiden av 
SFO. All ferdsel etter dette er ikke lov på skolens område, så da må alle bli levert ved 
Fjellheim. SFO åpner dørene kl. 07.00 og barn kan ikke komme inn før da. Når barn 
skal hentes, er det heller ikke lov å kjøre inn på skolens området. Skal du hente barna 
før kl. 15.00 må bilen parkeres lengre unne, da det er mye skolebarn ute og går. Etter 
dette kan dere kjøre inn til der skiltet står. Vi ønsker at dette blir respektert, det er 
deres barns sikkerhet vi tenker på.  

 

Ref  

Arndt Sverre Moland 

 


