
Referat fra foreldremøte på SFO mandag 12. oktober 2020 

 

Vi var 10 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 36 barn på Vegårshei SFO. Når barna kommer fra 
klassene, møter de på tepperommet til samling. Etter samling vasker barna hender 
og gjør seg klare for å gå inn og spise på SFO. 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 på tlf: 
47907850. Vi er straks i gang med ny Ipad som vi skal registrere barna inn og ut med. 
Her kan alle foreldre gå inn og skrive beskjeder i visma tilstedeværelse. Bruk da feltet 
merket merknader. Dere kan og sende melding rett til Ipaden. Når dere skal gi 
beskjeder sender dere da til den som heter SFO Ipad. Jeg sender ut en melding til alle 
foresatte når dette kan tas i bruk. 

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. Alle som ikke har full 
plass kan og benytte seg av kjøpedager.  

Sak 4 

Ettermiddagsmat 

- Vi serverer et mellommåltid som består av knekkebrød med gulost, brunost, skinke, 
eller leverpostei. Vi serverer melk eller vann til. På onsdagene kan det være at vi 
lager grønnsakssuppe, eller baker noe ekstra til barna.  

 



Sak 5 

Foreldrerepresentant til SU 

- Marit Olsen ble valg inn som ny foreldrerepresentant til SU/SMU for 2 år. Er det saker 
som angår SFO som foreldre ønsker å ta opp i SU/SMU, kan dere ringe henne på tlf: 
97541329  

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. Leksehjelp er fra 08.30-10.30. Nå under corona blir 
gruppene fysisk delt hele dagen 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 av og til. Turbarna er alltid 
tilbake til kl. 14.00. Vi har sendt ut eget skjema på gruppeinndeling, blå og grønn 
gruppe.  

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. 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 270kr. Dette er også mulig i 
skolens ferier.  

Sak 10 

Henting og bringing 

- Når en leverer barn på SFO, er det kun tillatt å parkere bilen på utsidens skolens 
området. Det er ikke lov å kjøre på skolens området mellom kl. 08.00-15.00. 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. Det blir nå laget ny rundkjøring på utsiden av SFO, 
her blir det egne av og på stigningsfelt.  

Sak 11 

- Det er nå nye vedtekter i SFO. Foreldre med lav inntekt kan søke redusert 
foreldrebetaling. Barn med spesielle behov fra 5.-7. kl. kan søkes inn gratis. All info 
finner dere på hjemmesiden.  

 

Ref  

Arndt Sverre Moland 

 

 

 


