
Månedsplan Juni-august 
Trosvik SFO  

                                                  

Uke 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
03/06 

«Ha med» dag 
Alle kan ta med seg en 

favorittleke til SFO. 
(på eget ansvar) 

 

Ikke tillatt å ha med: 
  -lekevåpen 

 -elektroniske spill 

 -filmer 
 

 

Måltid:  
Nybakt brød og frukt 

04/06 

Fotballskole 

 
Kun for påmeldte 

 

Merkur-banen 

kl. 14.00-15.30 
 

Måltid:  
Havregrøt m/div frukt 

05/06 

FFK  
2-3 spillere fra FFK kommer på besøk., 

der det spilles litt fotball. Man har trikse 

konkurranse mm. Barna får et gavekort og 

fribillett til en FFK kamp.  
Gi beskjed dersom deres barn ønsker å spille 

fotball denne dagen og/eller ønsker fribillett 

(Kan brukes 6.6 eller 10.6).  

Svarfrist 31.mai 

kl. 14.00-15.00.  
 

 

 

Måltid:  
Brød/knekkebrød og frukt 

06/06 

Bading 
Gjelder for 3- og 4 trinn + 2d 

 
Vi drar kl. 13.45, og er tilbake ca kl. 15.30 

 
 

 

 

 

Måltid:  
Havrefras,youghurt og frukt 

07/06 

Uteaktivitet 
Alle barn får tilbud om 

organisert uteaktivitet.  
 

 

 

Måltid:  
Laksewraps 
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10/06 

 
Andre pinsedag 

 

Skole/SFO 

stengt 

11/06 

Fotballskole 

 
Kun for påmeldte 

 

Merkur-banen 

kl. 14.00-15.30 
 

Måltid:  
Havregrøt m/div frukt 

12/06 

4-klasse klubb   

(fra kl. 14.00-15.30) 

Bowling kinect 

 
Måltid:  
Brød/knekkebrød og frukt 

13/06 

Bading 
Gjelder for alle 

barn i 2-4 trinn 
 

Vi drar kl. 13.45, og er tilbake ca kl. 15.30 

 
Måltid:  
Havrefras,youghurt og frukt 

14/06 

 

Feiring av 

månedens 

bursdagsbarn  

 
Måltid:  
Hamburger og is. 
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17/06 

«Ha med» dag 
Alle kan ta med seg en 

favorittleke til SFO. 
(på eget ansvar) 

 

Ikke tillatt å ha med: 
  -lekevåpen 

 -elektroniske spill 

 -filmer 

 

Måltid:  
Nybakt brød og frukt 

18/06 

Fotballskole 

 
Kun for påmeldte 

 

Merkur-banen 

kl. 14.00-15.30 
 

Måltid:  
Havregrøt m/div frukt 

19/06 

4-klasse klubb   

(fra kl. 14.00-15.00) 

Aktivitet: Baking 

 
 

 

Måltid:  
Brød/knekkebrød og frukt 

20/06 

Uteaktivitet 
Alle barn får tilbud om 

organisert uteaktivitet.  
 

 
 

Måltid:  
Havrefras,youghurt og frukt 

21/06 

Siste skoledag  
 

SFO holder vanlig åpningstid 

før- og etter skoletid  

kl. 07:00-16:30 
(skolen slutter kl. 11:15) 

 

Vi ønsker alle en riktig fin sommer 
 

Måltid: 
Pølser i brød/lompe 
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24/06 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

25/06 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

26/06 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

27/06 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

28/06 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 
27 

28 

29 

30 

Skole/SFO 

stengt 

Skole/SFO 

stengt 

Skole/SFO  

stengt 

Skole/SFO  

stengt 

Skole/SFO  

stengt 

31 

& 

32 

29.juli/05.august* 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

30.juli//06.august* 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

31.juli/07.august* 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

01.august*/08.august* 
Heldagsåpent SFO  

01.aug: Første SFO-dag for nye 

1.klassinger! Velkommen  

Kl.07.00-16.30 

02.august*/09.august* 

Heldagsåpent 

SFO  
Kl.07.00-16.30 
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12/8* 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

13/8* 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

14/8* 

Heldagsåpent 

SFO  
 

Kl.07.00-16.30 

15/8 

Plandag 
Skole/SFO stengt 

16/8 

Plandag 
Skole/SFO stengt 
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19/8 

1st skoledag 
Vanlig SFO 

Åpent før/etter skoletid:  

kl. 07.00-16.30 

20/8 

Tilvenning*     
Vi bruker de første dagene til å bli kjent med 

hverandre. Viktig at barna får anledning til å 

bli trygge før vi starter opp med for mange 

organiserte aktiviteter. Vi anbefaler å 

benytte noen av helåpningsdagene for å få 

en mykere oppstart. 

21/8 

Tilvenning*     
Vi bruker de første dagene til å bli kjent med 

hverandre. Viktig at barna får anledning til å bli 

trygge før vi starter opp med for mange organiserte 

aktiviteter. Vi anbefaler å benytte noen av 

helåpningsdagene for å få en mykere oppstart. 

22/8 

Tilvenning*     
Vi bruker de første dagene til å bli kjent med 

hverandre. Viktig at barna får anledning til å bli 

trygge før vi starter opp med for mange 

organiserte aktiviteter. Vi anbefaler å benytte 

noen av helåpningsdagene for å få en mykere 

oppstart. 

23/8 

Tilvenning*     
Vi bruker de første dagene til å bli kjent med 

hverandre. Viktig at barna får anledning til å bli 

trygge før vi starter opp med for mange 

organiserte aktiviteter. Vi anbefaler å benytte 

noen av helåpningsdagene for å få en mykere 

oppstart. 

Geir Bjerkreim (SFO-leder )    Kontor:  69307336.   Mob: 40414770.  E-post:   geibje@fredrikstad.kommune.no 
     3-og 4 trinn: 47971350                   2.trinn:     47973588                     1.trinn: 47971379           
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