
  

  

  

  

  

  

VÆR VENNLIG OG FYLL UT SKJEMAENE UNDER  
  

  

Barnets navn....................................................................................................................................  
  

Mitt barn kommer til å benytte seg av SFO-plassen følgende helåpningsdager før skolestart:  

DAG  KOMMER (SETT KRYSS)  KOMMER IKKE (SETT KRYSS)  

MANDAG     3/8 (Heldagsåpent)      

TIRSDAG     4/8 (Heldagsåpent)      

ONSDAG     5/8 (Heldagsåpent)      

TORSDAG   6/8 (Heldagsåpent)      

FREDAG     7/8 (Heldagsåpent)      

MANDAG   10/8 (Heldagsåpent)      

TIRSDAG   11/8 (Heldagsåpent)      

ONSDAG   12/8 (Heldagsåpent)      

TORSDAG 13/8  Plandag skole/SFO stengt  

FREDAG    14/8  Plandag skole/SFO stengt  

1st skoledag mandag 17.august      

  

  

  

  
Send svarene til følgende e-post: geibje@fredrikstad.kommune.no  så 

snart som mulig - og innen 12. juni. (Svarene kan også leveres på SFO.)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Av sikkerhetsmessige hensyn ber vi om at dere gir oss en oversikt over hvem dere tillater at kan 

hente barnet deres på SFO:  
  

…………………………………………………………………………………………………………………..  
  

…………………………………………………………………………………………………………………..  
  

…………………………………………………………………………………………………………………..    
  

…………………………………………………………………………………………………………………..    
  

…………………………………………………………………………………………………………………..    
  

SPESIELLE OPPLYSNINGER.  
Er det spesielle opplysninger som dere ønsker å formidle om deres barn (allergier, sykdommer eller andre 

hensyn), ber vi dere skrive det her.  
  

...............................................................................................................................................................  
  

...............................................................................................................................................................  
  

...............................................................................................................................................................  
  

...............................................................................................................................................................  
  

...............................................................................................................................................................  
  

FYLLES UT AV BRUKERE MED 1/2 PLASS  
Halve plasser ved SFO kan benyttes på følgende måte:  
2 eller 3 dager pr. uke (annenhver uke), annenhver uke eller 11 dager pr. mnd. Ved bruk av 11 dager pr. 

mnd skal disse avtales skriftelig før mnd. starter, og leveres i 2 eksemplarer. (Ett til SFO og ett til 

barnets kontaktlærer.)  
  

Ønsker:  
Hvilke ukedager ønskes? (Før opp om den 3. dagen ønskes i lik eller ulik uke)  
                                                 

...............................................................................................................................................................  
  

Hvis dere ønsker annenhver uke så skriv om lik eller ulik uke ønskes:  
  

...............................................................................................................................................................  
  

Evt. andre opplysninger..........................................................................................................................  
  

  
Send svarene til følgende e-post: geibje@fredrikstad.kommune.no  så 

snart som mulig - og innen 14. juni. (Svarene kan også leveres på SFO.)  
  
  

 

 

 



Velkommen til TROSVIK SFO  
 

Skolefritidsordningen (SFO) er et omsorgs -, tilsyns- og aktivitetstilbud for elever i 1.- 4. klasse. SFO på Trosvik er åpent hele året 
fra mandag til fredag kl. 07.00 - kl. 16.30 med unntak av juli, helligdager og 5 planleggingsdager etter samme plan som skolen. 
Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00.   

 

Tilvenning i august   
 

Vi anbefaler alle å benytte seg av SFO`s helåpningsdager før skolestart. Dette gir barnet ditt en unik anledning til å få en mykere 

oppstart før skolestart. Det blir på samme måte for barna, som når vi voksne begynner i ny jobb; det tar tid å bli kjent med de som 

jobber på stedet, og rutinene. Det er lurt å være her sammen med barnet en stund i oppstarten. Går det bra, så ta dere en tur og 

kom tilbake etter en time eller to. Å avslutte dagen mens barnet har det morsomt er lurt. Da gleder det seg til å komme igjen neste 

dag.  
 

Henting og bringing  

Hver avdeling har en inn - og utkryssingsliste med barnas navn og dager de disponerer SFO. Barna skal krysses inn både på 

morgenen og når de kommer etter skolen. Like viktig er det også at de blir strøket ut når de går hjem. Dersom barna skal gå alene 

hjem, sammen med en klassekamerat eller bli hentet av noen andre enn foreldrene, må vi ha skriftlig beskjed om dette fra 

foresatte. Barna må alltid si fra til en voksen når de skal gå hjem.  
 

Måltider på SFO  

De barna som ikke har spist frokost hjemme, kan spise på SFO mellom kl. 07.00 og kl. 08.15. Foreldrene må si i fra om barna skal 

spise frokost. De må da ha med matpakke, men får melk.  Ettermiddagsmåltidet på SFO spises vanligvis mellom kl. 13.15 og kl. 

14.00.  
 

Aktiviteter på SFO  

Vi synes det er viktig at barna får velge mellom den frie, uorganiserte leken og samtidig få tilbud om noe organisert aktivitet. 

Gjennom leken utvikler barna vennskap, selvstendighet og ansvarsfølelse. Barna velger oftest selv aktiviteter ute og inne. Vi har 

imidlertid en fast utetid på SFO hvor alle må være ute. Når SFO har satt tidspunkt for aktivitetene, må foresatte tilpasse hentetider 

hvis barna skal kunne delta.  
  

BRUK AV SFO-PLASSEN I AUGUST  
  

De som har full plass på SFO kan benytte plassen hele dager i feriene. De som har ½ plass kan benytte hele dager 
på avtalte dager. Ettermiddagsplass kan benyttes fra kl. 10.00 og ut dagen. Morgenplass kan benytes fra kl. 07.00-
10.00. Av hensyn til mat og aktiviteter ber vi om at barna som skal på SFO kommer seinest kl. 10.00.  
  

Hvis dere kommer innom på besøk, er den beste tiden før kl 11.00 eller etter 13.00.  
  
Når barnet starter på SFO er det lurt å ha med:  
Skiftetøy, innesko, regntøy, gummistøvler og vannflaske. Alt bør navnes. Når det er varmt hender det vi bruker vannslangen og lar 

de barna som har lyst ” bade”. Da er det lurt å ha en ekstra truse og et håndkle på plassen.  Skal barnet spise frokost (før kl.  
08.15), må dere ha med matpakke. Lunsj og ettermiddagsmat får de på SFO i skolens ferier. Når skolen starter må dere ha med 

matpakke til lunsj i skoletiden.   
  
Dersom dere har noen spørsmål, eller ønsker å informere om noe;  
Send en e-post til : geibje@fredrikstad.kommune.no eller ring SFO-leder på tlf: 69 30 73 36   

  

  
Vennlig hilsen  

Geir Bjerkreim  

   
Daglig leder SFO  
Skoleetat  
Fredrikstad kommune  
Tel: +4769307336  
E-post: geibje@fredrikstad.kommune.no  

  

  

http://www.fredrikstad.no/

