
TROSVIK SFO 

 Månedsplan november  
Uke 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
04/11 

4.-klasseklubb   

(fra kl. 14.00-15.30) 

 

 

 
 

 

 

 

Måltid:  
Grønnsakssuppe + frukt 

05/11 

Stjernehallen 

 
Aktiviteten foregår ca kl.13.30-15.30 

 

Kun for påmeldte barn i 3.-og  

4. klasse. 
Påmelding sendes til 

geibje@fredrikstad.kommune.no 

Alt nødvendig utstyr kan lånes  

Måltid:  
Havregrøt og frukt 

06/11 

Trostesang 
                                    

Auditoriet      Auditoriet 

                           kl 1415-    
                           1515  

                           for påmeldte  

                           barn. 

 
 

Måltid:  
Brød/knekkebrød og frukt 

07/11 

Bading 
Gjelder for 3c og 4.trinn 

 

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

 

Gym 
I regi av idrettselever fra Fredrik II 

Gjelder for 2a og 2b 
Kl. 1400-1515. 

Måltid:  
Havrefras, youghurt og frukt 

08/11 

Frilek 
Frilek fremmer kreativitet, barna lærer selv å 
løse problemer, de lærer å forholde seg til 
andre mennesker og de kan lære noe om 
seg selv og hvilke ting de selv liker. 

 
 

 

 

 

 
Måltid:  
Laksewraps + frukt  

 

 

 
46 

11/11 

«Ha med»-dag 
Alle kan ta med seg en 

favorittleke til SFO, på eget 

ansvar. 
Ikke tillatt å ha med: 
  -lekevåpen 

 -elektroniske spill eller leker 

 -filmer 
 

 

 

Måltid:  
Tomatsuppe m/egg og pasta + frukt 

12/11  

Stjernehallen 

 
Aktiviteten foregår ca kl.13.30-15.30 

 

Kun for påmeldte barn i 3.-og  

4. klasse. 
Påmelding sendes til 

geibje@fredrikstad.kommune.no 

Alt nødvendig utstyr kan lånes  

Måltid:  
Havregrøt og frukt 

13/11 

Trostesang 
                                    

Auditoriet      Auditoriet 

                           kl 1415- 

                           1515  

                           for påmeldte  
                           barn. 

 
Måltid:  
Brød/knekkebrød og frukt 

14/11 

Bading 
Gjelder for 3d og 4.trinn 

 

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

 

Gym 
I regi av idrettselever fra Fredrik II 

Gjelder for 2c og 2d 
Kl. 1400-1515. 

Måltid:  
Havrefras,youghurt og frukt 

15/11 

Planleggingsdag 
 

 

Skole/SFO 

stengt denne dagen 
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18/11 

4.-klasseklubb   

(fra kl. 14.00-15.30) 

 

 

 
 

 

 
Måltid:  
Grønnsakssuppe + frukt 

19/11 

Stjernehallen 

 
Aktiviteten foregår ca kl.13.30-15.30 

 

Kun for påmeldte barn i 3.-og  

4. klasse. 
Påmelding sendes til 

geibje@fredrikstad.kommune.no 

Alt nødvendig utstyr kan lånes  

Måltid:  
Havregrøt og frukt 

20/11 

Trostesang 
                                    

Auditoriet      Auditoriet 

                           kl 1415- 

                           1515  
                           for påmeldte  

                           barn. 

 
Måltid:  
Brød/knekkebrød og frukt 

21/11 

Bading 
Gjelder for 3a, 3b og 4.trinn 

 

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

 

Gym 
I regi av idrettselever fra Fredrik II 

Gjelder for 2a og 2b 
Kl. 1400-1515. 

Måltid:  
Havrefras,youghurt og frukt 

22/11 

Feiring av 

månedens 

bursdagsbarn  
+ «Trosvik kino»  
(vi bruker klasserom som kinosaler og 

viser tre ulike filmer) 

 

Måltid:  
Pølse i brød/lompe og dessert  
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25/11 

«Ha med»-dag 
Alle kan ta med seg en 

favorittleke til SFO, på eget 

ansvar. 
Ikke tillatt å ha med: 
  -lekevåpen 

 -elektroniske spill eller leker 

 -filmer 

 

 

 
 

Måltid:  
Tomatsuppe m/egg og pasta + frukt 

26/11 

Stjernehallen 

 
Aktiviteten foregår ca kl.13.30-15.30 

 

Kun for påmeldte barn i 3.-og  

4. klasse. 
Påmelding sendes til 

geibje@fredrikstad.kommune.no 

Alt nødvendig utstyr kan lånes  

Måltid:  
Havregrøt og frukt 

27/11 

Trostesang 
                                    

Auditoriet      Auditoriet 

                           kl 1415- 

                           1515  
                           for påmeldte  

                           barn. 

 
Måltid:  
Brød/knekkebrød og frukt 

28/11 

Bading 
Gjelder for 3c, 3d og 4.trinn 

 

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

 

Gym 
I regi av idrettselever fra Fredrik II 

Gjelder for 2c og 2d 
Kl. 1400-1515. 

Måltid:  
Havrefras,youghurt og frukt 

29/11 

Frilek 
Frilek fremmer kreativitet, barna lærer selv å 
løse problemer, de lærer å forholde seg til 
andre mennesker og de kan lære noe om 
seg selv og hvilke ting de selv liker. 

 
 

 

 

 

 

Måltid: 
Våruller m/ris og div.tilbehør 
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02/12 

4.-klasseklubb   

(fra kl. 14.00-15.30) 

 

 

 
 

 

 

Måltid:  
Grønnsakssuppe + frukt 

03/12 

Stjernehallen 

 
Aktiviteten foregår ca kl.13.30-15.30 

 

Kun for påmeldte barn i 3.-og  

4. klasse. 
Påmelding sendes til 

geibje@fredrikstad.kommune.no 

Alt nødvendig utstyr kan lånes  

Måltid:  
Havregrøt og frukt 

04/12 

Fremføring 

Trostesang 
                                    

Konsert i skolens gymsal for foresatte 

og søsken til deltakerne i Trostesang, 

samt øvrige SFO-barn og –ansatte. 

Konsert fra 1515-ca 1545. 

Avslutning for korbarna direkte i 

etterkant, til ca 1600.  
 

Måltid:  
Brød/knekkebrød og frukt 

05/12 

Bading 
Gjelder for 3a, 3b og 4.trinn 

 

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

 

Gym 
I regi av idrettselever fra Fredrik II 

Gjelder for 2a og 2b 
Kl. 1400-1515. 

Måltid:  
Havrefras,youghurt og frukt 

06/12 

Julebord  

 
Julebord for alle sfo-barn 
 

NB! Husk pent antrekk 
 

Måltid: 
Medisterkaker m/div tilbehør 

Trosvik SFO er nå delt inn i 3 avdelinger fra ca kl. 15.00-16.15. 1.trinn er på samme avdeling som før. Det samme er 2- og 4 trinn. 
3.trinn flytter opp i andre etasje, til base 3. Alle avdelinger slås sammen til èn avdeling i tidsrommet kl. 16.15-16.30, og er da i vår 
hovedbase (kantina). Ellers er hele dagsrutinen den samme: Morgenåpning foregår som før i hovdedbasen, barna spiser som før 

like etter skoleslutt, og har deretter utetid som før 

SFO-leder Geir Bjerkreim: Kontor 69307336 – Mobil 40414770 – E-post:   geibje@fredrikstad.kommune.no 
1. trinn: 47 97 13 79                     2.- og 4. trinn: 47 97 13 50                      3.trinn: 47973588 
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