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FREDRIKSTADERKLÆRINGEN FOR SFO 
 
Serviceerklæringen er en felles erklæring for alle kommunens skolefritidsordninger.  
De ulike skolefritidsordningene er noe ulike og har ulike områder som vektlegges på ulike 
tider. Dette skaper mangfoldet i våre skolefritidsordninger. 
 
Felles satsningsområder er fysisk aktivitet og sunt kosthold. Satsningsområder som ellers 
vektlegges i SFO kan bl.a. være drama, musikk, kreativitet og skapende aktiviteter. 
 
De ansatte i SFO har ansvar for at leken og den fysiske aktiviteten hver dag har gode vilkår.  
SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, 
funksjonsnivå og interesser (vedtektenes §2). 
SFO ansattes viktigste oppgave er å ivareta og legge til rette på en slik måte at barna 
får utviklet sin kreativitet og sine interesser og ferdigheter i samhandling med andre barn. Det 
skal legges vekt på at det enkelte barn «blir sett». 
 
SFO skal ha et mangfoldig materiell tilgjengelig for uteaktiviteter og inneaktiviteter. 
Uteområdet skal oppfylle de generelle kravene til sikkerhet på utelekeplassen og gi gode 
muligheter for fysisk og variert lek.  
 
SFO søker samarbeid med andre, idrettslag og friluftsorganisasjoner, for å utvide tilbudet og 
utvikle ansattes kompetanse innen fysisk aktivitet. 
 
Fredrikstad-SFO’ene samarbeider jevnlig i nettverk. Målet er å utveksle erfaringer og 
kunnskaper om de sentrale satsingsområdene for SFO, fysisk aktivitet og sunt kosthold 
 
SFO-ansatte skal sette sammen et kosthold som bygger på prinsipper om sunn, allsidig og 
næringsrik kost og som er med på å opprettholde god konsentrasjon og lærelyst hos ungene. 
De daglige måltidene skal være en arena for fellesskap og samhandling. Maten kan bestå av 
korn og kornblandinger, frukt og grønnsaker, fisk og fiskeprodukter. Varm mat bør serves 1 
gang pr/uke der det lar seg gjøre.  
 
SFO skal ha gode, sikre og forpliktende retningslinjer for daglig start og avslutning for det 
enkelte barn. SFO skal være informasjonskanal mot foreldrene og arbeide for at alle får god 
informasjon om viktigheten av satsingsområdene.                                                                                                       
 
 
 
 


