ÅRSPLAN FOR ØRMELEN SFO
Skoleåret 2019/20

INNLEDNING:
Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid, for elever i 1.-4.klasse. Elever med
særskilte behov kan benytte seg av SFO t.o.m 7.klasse.
I retningslinjene for SFO i Verdal kommune står det at tilbudet skal gi barn omsorg og tilsyn,
og skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder,
funkjsonsnivå og interesser hos barna.
Verdal kommune har i tillegg til retningslinjene en kvalitetsplan for SFO: “SFO - en
selvfølgelig del av grunnskolen”. Disse ligger på kommunens hjemmeside.
Kvalitetsplanen sier noe om målsetting og innhold i SFO.
Den sier bla noe om hva som kjennetegner “Den gode SFO”:
•
•
•
•
•
•

Den gode SFO er en del av skolens virksomhet, som bidrar til helhet og sammenheng.
Den gode SFO bidrar til at barn får en trygg og stabil barndom, og å styrke det sosiale
nettverket.
Den gode SFO legger til rette for at barn får positive fritidsvaner og interesser.
Den gode SFO stimulerer til læring og utvikling av kreativitet, gjennom lek og frie
aktiviteter.
Den gode SFI gir mulighet for medvirkning fra barn og foreldre.
Den gode SFO gir personalet mulighet for faglig og personlig vekst.

Videre sier kvalitetsplanen at innholdet i SFO skal være preget av:
•
•
•
•

Fri lek
Kulturaktiviteter – kunst, sang, dans, spill og opplevelser.
Fysisk aktivitet – fritidsaktivitet, idrett, friluftsaktiviteter.
Omsorg og trygghet.

Hver enkelt SFO skal årlig lage egne planer som ivaretar målene og innholdet i denne
kvalitetsplanen. For å ivareta helhetstenkningen må selvfølgelig SFO forholde seg til hver
enkelt skoles egne handlingsplaner, og SFO’s planer må sees i sammenheng med disse.
SFO’s egne planer må utarbeides i samarbeid med barn og foresatte. Dette gjøres gjennom
samtale med barna, og gjennom foreldremøte som avholdes i løpet av september måned.

Hovedmålsetting og tiltak – ØRMELEN SFO 2019/20
Målsetting
•

Barn og foreldre skal oppleve å bli
sett og hørt, og å bli tatt på alvor.

•

Den frie leken skal stå i sentrum.

•

SFO skal legge til rette for å
ivareta og utvikle vennskap.

•

Barna skal få tilegne seg sosiale
ferdigheter, gjennom samhandling
med andre, og veiledning fra de
voksne.

•

Barna skal ha mulighet til å
påvirke sin egen SFO-dag.

•

Det skal legges til rette for at
barna skal være fysisk aktive,
gjennom lek og annen aktivitet.

•

Barn skal få utviklet sine kreative
evner, og oppleve mestring og

Tiltak
- Barn og foreldre skal bli sett ved levering
og henting.
- De voksne på SFO skal være til stede i
hverdagen, og bekrefte og anerkjenne det
barna kommer med.
- Den frie leken skal være den dominerende
aktiviteten på SFO.
- Det skal legges til rette for frilek, med
både utsyr og tid.
- Barna får for det meste velge selv hvem
de vil leke med.
- De voksne veileder de som trenger hjelp
til å etablere vennskap.
- De voksne skal legge til rette for å ivareta
og utvikle vennskap i de ulike aktivitetene
på SFO.
- Det legges til rette for fri lek, der barna får
utviklet og prøvd sine sosiale ferdigheter.
- De voksne fungerer som veiledere i
hverdagen.
- Vi legger til rette for sosial trening,
tilpasset alder og modningsnivå, gjennom
de aktivitetene vi driver på SFO.
- Barna har valgfrihet ift de fleste
aktiviteter.
- Barna skal få komme med forslag og
ønsker for SFO-hverdagen sin.
- Muligheten for å påvirke, er tilpasset alder
og modningsnivå.
- Vi er ute hver dag.
- Felles aktivitetsdager
- Fokus på fri lek, der barna har mulighet til
å være i bevegelse.
- Vi bruker gymsalen ukentlig i
vinterhalvåret.
- Det legges til rette for formingsaktiviteter,
både voksenstyrt og barnestyrt.
- Kunstprosjekt før jul, med utstilling.

glede ved å delta i varierte kunst –
og kulturaktiviteter.

- SFO-show etter jul, der barna får bidra
med ulike typer aktivitet.

