
Referat fra foreldremøte på SFO torsdag 14. oktober 

 

Det var 8 foreldre tilstede 

 

 Nasjonal rammeplan for SFO ble innført august 2021. Rammeplaner er et styrende 

dokument som alle SFOer må forholde seg til. Rammeplanen sier noe om hvordan 

SFO skal driftes og at alle barna skal ha et godt og trykt tilbud på SFO. Rammeplanen 

er førende når årsplan utarbeides. Rammeplanen gir rom for lokale variasjoner men 

bygges på grunnleggende verdier som er felles i formålsparagrafene i 

opplæringsloven. Verdigrunnlaget skal prege innholdet og arbeidsmåtene I SFO. En 

kan lese mer om rammeplanen på årsplanen til SFO på hjemmesiden til kommunen.  
 

 Hvordan drives SFO når det er blitt 5 dagers skole. SFO har tilbud som vanlig før og 

etter skolen alle dager, samt nå er det to korte dager på skolen i uka. Mandag og 

onsdag slutter skolen 11.30, og da er det SFO for de som er påmeldt der. Mandag er 

det lagt opp til turer og aktiviteter i nærområdet. Oppslag om dette kommer på tavla i 

gangen etterhvert. Onsdager er leksehjelp for de som har meldt seg på det, og dette 

medfører at det blir mindre tid til større aktiviteter denne dagen. Da er det aktiviteter 

som foregår inne og ute ved SFO. Kl. 14.00 er det mat på SFO begge disse dagene. 

Onsdager blir det servert varmt måltid, som er laget av ungdommer fra arbeidslivsfag. 

De som ikke kan spise denne maten av forskjellige grunner, får tilbud om noe annet. 

Egen mat kan å spises her. 

 

 Der var kommet inn innspill fra FAU at de mente det var mye data og film på SFO, og 

de ønsket mer fysisk aktivitet. Dette var ikke noe tema som kom opp på foreldremøte, 

men jeg informerte om dette. Dette er ikke noe ansatte kjenner seg igjen i, men vi tar 

dette med videre og ser på løsninger. Det er lagt opp til maks 1 time i uka som barn 

kan benytte seg av sånne aktiviteter, og dette foregår som regel på uværsdager.  

 

 SFO har utarbeidet årsplan som ligger på hjemmesiden til kommunen. Dette er et 

viktig verktøy som er viktig at alle foreldre og foresatte ser på. Her finner de alt av 

fridager/årshjul og det meste de trenger.  

 

 I skolens ferier er det viktig at alle holder seg til fristene de får for påmelding av barn. 

Dette er for at det skal være forutsigbart og lage turnus for ansatte og at vi på best 

mulig måte kan legge opp til aktiviteter etter dette.  

 

 Alt av fravær og det meste skjer i Visma nå. Hvis det gis beskjed til lærere i visma, og 

dette har noe med SFO og gjøre og, er det viktig at dere hukker av og sender til SFO 

Ipad og. Alle er blitt utrolig flinke til å gi beskjeder i visma. Det er lurt at alle sender 

meldinger som merknad og ikke melding. Merknader blir automatisk liggende på 

Ipaden.  

 

 På Vegårshei SFO ønsker vi så god dialog som mulig. Så skulle det være noe dere 

lurer på så ikke vær redd for å komme. Det er alltid lettere og få gjort ting om man får 

vite det i god tid. Skal man få gjort noe, må man i det minste vite få vite hva ting 

gjelder. Skulle det være ønskelig med foreldresamtale, så gi beskjed.  



 

 Foreldremøte på SFO er en viktig arena som alle kan komme med sine meninger, ideer 

og få en god forståelse av hva SFO står for. Vi ser lite deltagelse på foreldremøte og 

ønsker at så mange som mulig deltar på dette. Foreldremøte blir alltid holdt en gang i 

året i midten av oktober. Dette finner dere info om i årsplanen. Jeg sender og ut 

påminnelse en ukes tid i forkant. Husk at dette er en arena der DU kan være med å 

påvirke SFO- hverdagen.  

 
 

Hilsen Arndt Sverre Moland 

SFO-leder 

 

 


