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Litt om SFO ved Flå skole 
Skolefritidsordningen ved Flå skole er i «nybygget», i sammenheng med klasserommene for 
1.-4. trinn.  

 SFO, som eies og drives i regi av Flå kommune ligger midt i kommunens sentrum. I Flå har vi 
flott natur, som vi kan benytte oss av. Forskjellige friluftsaktiviteter blir tilpasset årstidene.  
Vi har også et godt samarbeid med kultur og idrettsmiljøet i bygda.  

Formålet med SFO går fram av opplæringsloven § 13 – 7. Vi vil jobbe for at SFO skal være et 
godt og trygt sted å være. I en travel hverdag er det viktig å vise omsorg og se det enkelte 
barn. Det skal gis mulighet til allsidig leik og varierte aktivitetsformer. Det er viktig at barna 
blir stimulert til sosiale aktiviteter og at de tar ansvar for sine handlinger og valg. 

Overordnet mål for SFO ved Flå skole: 

 SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen. 
 SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og variert aktivitetsformer. 
 SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter. 
 SFO og skolen skal møte barna med samme verdi og menneskesyn. 
 SFO er delaktig i den helhetlige planleggingen ved skolen. 
 De ansatte i skolen og SFO samarbeider om det enkelte barn. 
 Det er samsvar mellom reglene på skolen og SFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYTTIG INFORMASJON: 

Telefon: skolekontoret: 32 05 36 35 

                 SFO                 : 40 90 92 90  

                 Olaug mobil  : 92 41 72 83  

                 E-post Olaug : olaug.kristin.sorlie@flaa.kommune.no 

                 E-post: flaa.skole@flaa.kommune.no 

                 Adresse: SFO Flå skole, Sentrumsvegen 49, 3539 Flå 

Åpningstider: 

SFO ved Flå skole er åpent hver morgen fra kl. 07.00 – 8.30. 

Skoleåret 2022/23 vil SFO holde åpent kl.14.00 -16.30 på mandag og onsdag. 

Åpningstiden til SFO tirsdag, torsdag og fredag for skoleåret 22/23 vil være kl.12.15 -16.30. 
Det er en ekstra bussavgang for de barna som ikke skal ha plass på SFO. Alternativt blir barna 
hentet når skolen er ferdig kl.12.15.  

SFO-året blir regnet fra 15.august - 30.juni. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars og plassen 
blir gitt for et år av gangen.  En SFO-plass kan endres eller sies opp dersom behovet endrer seg i løpet 
av året. Søknad om endring av SFO-plass (endring av dagvalg, utvidelse, redusering av plass eller 
eventuelt om hele plassen skal sies opp) skal gjøres på elektronisk skjema. Elektronisk søknadsskjema 
finnes på www.flaa.kommune.no. Trenger dere hjelp med påmelding kan dere få hjelp på 
servicekontoret, skolekontoret eller på SFO. 

 

  

Ferier /planleggingsdager: 

Skolefritidsordningen er åpen i høst-, vinter- og sommerferien. SFO er åpent ved behov etter skolen 
slutter for sommeren og til feriestengningen begynner i uke 29. Påmelding til feriene blir sendt ut i 
god tid før ferien. Påmeldingen er bindende og plassen må betales selv om den ikke brukes. Hvis det 
er behov holder SFO åpent i uke 32 før SFO året begynner 15.august. Vi gjør oppmerksom på at i 
ferier og når skolen har stengt utløser det ekstra betaling. SFO holder da åpent hele dagen. SFO har 
et nært samarbeid med barnehagen om ferieavviklingene. 

Ifølge kommunestyre vedtak 88/17 holder skolefritidsordningen stengt ukene 29, 30 og 31 i 
sommerferien.  Vi viser til SFO vedtektene for videre informasjon om ferieavvikling. 

SFO følger skolens planleggingsdager. 

Samarbeidsutvalget –SU: 

Su er styringsorganet for skolefritidsordningen ved Flå skole. I Su sitter: 1 representant fra 
kommunen (ordfører eller rådmann), 2 elever, 2 foresatte (fra FAU), 2 lærere, verneombud og rektor. 

 



 

Bemanning: 

Leder: Olaug Kristin Sørlie 

Fagarbeider: Åse Wee 

Fagarbeider: Monica Therese Andersen Haugo 

Fagarbeider: Vivian Aud Tangnæs 

Fagarbeider: Line Rimejordet 

Fagarbeider: Stina Rundhaugen 

Lærling: Woroud Arafat 

Vikar: Kaja Gandrud 

Presentasjon av personalet på SFO: 

Olaug Kristin Sørlie har fagbrev i barne- og ungdomsarbeider faget.  

Åse Wee har fagbrev som hjelpepleier.  

Åse og Olaug Kristin har skoleåret 2012 / 2013 tatt utdannelse i Spes. Pedagogikk for 
assistenter ved høyskolen i Sogndal. 

Stina Rundhaugen har fagbrev i barne- og ungdomsarbeider faget. 

Monica Therese Andersen Haugo har fagbrev i barne- og ungdomsarbeider faget Hun 
videreutdanner seg til å bli lærer. 

Vivian Aud Tangnæs har fagbrev som kokk i institusjonshushold. 

Woroud Arafat er lærling i barne- og ungdomsarbeider faget. 

Live Rimejordet har fagbrev som fotsoneterapaut. 

Kaja Gandrud har fagbrev som helsefagarbeider, med videreutdanning i habilitering 
/rehabilitering.  

 

 

 

 

 

 

 



Betalingssatser: 

Gjeldene betalingssatser for SFO ifølge pr.1.januar 2022 

1 dag    pr. uke  Kr.  480,-(før og etter/bare etter skoletid) 

2 dager pr. uke  Kr.  975,-(før og etter/bare etter skoletid) 

3 dager pr. uke  Kr. 1470,-(før og etter/bare etter skoletid) 

4 dager pr. uke  Kr.1.940,-(før og etter/bare etter skoletid) 

5 dager pr. uke  Kr.2425,-(før og etter/bare etter skoletid)                          

                           

Hele dager utenom fast avtale  Kr.  315,-pr.dag 

Ettermiddager utenom fast avtale  Kr.  160,- pr. ettermiddag 

Differanse hel dag (brukes ved 
ferieavvikling og hele fridager)  

 Kr.  160,-pr. dag 

   

Morgentilbud mellom kl.7.00-8.30 for 
barn med SFO plass om ettermiddagen 

 Gratis 

Morgentilbudet mellom 7.00-8.30 for 
barn uten SFO plass pr.dag 

 Kr. 60,- 

Mat 1 dag   pr.  uke  Kr.  85,- pr.mnd. 

Mat 2 dager pr. uke  Kr.  160,- pr.mnd. 

Mat 3 dager pr. uke  Kr. 235,-pr.mnd. 

Mat 4 dager pr. uke  Kr. 310,-pr.mnd. 

Mat 5 dager pr. uke  Kr. 385,-pr.mnd. 

Mat ekstra dag  Kr.   55,- 

Det blir regnet differanse i prisen på dager ved bruk av SFO når skolen er stengt og SFO holder åpent 
hele dagen. Juli måned er betalingsfri (ikke forskuddsbetaling på). Det blir regnet betaling for de 
dagene barnet er påmeldt til uavhengig hvilke dager de vanligvis pleier å ha SFO plass.  

Er det to søsken på SFO, skal den som har størst plass betale fullt, barn 2 får 50% søskenmoderasjon, 
uansett plassens størrelse jfr. kommunestyre vedtak 0068/00.Det blir gitt 30% søskenmoderasjon til 
barn som søsken i barnehagen jf. Kommunestyrevedtak 0068/18. Fra 1.august 2020 ble det bestemt 
at lavinntekts familier med barn i 1. og 2. trinn kunne få redusert foreldrebetaling i SFO.                     
F.o.m. 01.08.2021 gjelder ordningen også for 3.og 4. trinn. Det må dokumenteres husholdningens 
samlede bruttoinntekt. Kopi av siste skattemelding må vedlegges.                                             
Søknadsskjema finnes på Flå kommunesiden.  

 



Ekstra dager er det ikke søskenmoderasjon på. Regningen for SFO oppholdet sendes ut hver måned, 
med forfall den 20. Det er mulig å kjøpe ekstradager, hvis det er forsvarlig i forhold til antall 
personale på jobb. Tilbudet gjelder både fast påmeldte barn og barn som vanligvis ikke er brukere av 
SFO. Eventuelle ekstra dager blir ført på neste regning.  

Vi må presisere at gratis tilbudet om morgenen gjelder for barn som har plass på SFO om 
ettermiddagen. Har de ikke plass om ettermiddagen må det betales for morgentilbudet. 

 

Forsikring: 

Barna er forsikret på lik linje med forsikring gjeldene på skolen. 

 

Dagsrutiner: 
 Morgen: Barna ønskes velkommen. 
 Ca.kl.07.30 barna spiser medbrakt niste. SFO holder melk til maten. 
 Rolig leik, for eksempel lego, spill og tegning. 
 Ca. Vi går ut 8.15 for å møte de andre barna og fordi det stilles opp klassevis ute     

når klokka ringer. 
 
Ettermiddagen:  

 Barna kommer til SFO, når skoledagen er endt. 
 Opprop / registrering av barn. 
 Tirsdag, torsdag og fredag vil vi ha voksenstyrte aktiviteter fram til kl.14.00. Barna blir 

servert opp skjært frukt før de begynner med aktiviteter.  
  Ca. kl.14.15 spiser vi mat.   
 Vi har også mulighet til å bruke Thon hallen tirsdager og torsdager kl.14.45-15.30. 
  Vi har forskjellige tema som vi snakker om når alle sitter fint ved matbordet.                           

Vi kan ta for oss forskjellige dyr, land, vårtegn eller andre ting som opptar oss. Hvis vi 
har tema dyr bruker vi et spesifikt dyr hele uka. Vi har laget info.kort om aktuelle 
tema slik at det er det samme som blir tatt opp selv om det er forskjellig personale 
tilstede. 

 Alle må ta med seg tallerken, glass og bestikk og sette det i oppvaskmaskinen. Sier 
takk for maten. 

 Alle barna bør ut en tur etter mat, men vi tar hensyn til om det har vært utedag på 
skolen eller om været tilsier inne leik. 

 Frileik / voksenstyrt aktivitet.  
 Vi kan i perioder benytte bassenget eller flerbrukshallen. 
 Kl.16.30 Takk for i dag!  

 

        

         



 

Mat: 

Barna har med egen niste hvis de skal spise frokost om morgenen på SFO. Melk får de på 
SFO. Frokost er viktig for at barna skal få en god dag og være opplagt! 

Vi serverer oppskjært frukt til barna de dagene SFO åpner kl.12.15. 

Om ettermiddagen ca.kl.14.15 spiser barna fellesmåltid på SFO.  

Det blir laget en ukes meny som blir hengt opp på oppslagstavla. Barna er veldig opptatt av 
hva som blir servert på SFO. Det blir variert mellom brødmat /knekkebrød og varmmat. Vi 
legger vekt på å bruke et sunt mat alternativ og ønsker å følge anbefalte retningslinjer fra 
helsemyndighetene. Barna får ofte være med å lage litt enkel mat. Det er mye lettere å få 
barn til å smake på mat de selv har vært med å lage, for eksempel grønnsaksuppe. Det blir 
servert vann til maten på ettermiddagen. 

 

 

Henting av barn / meldinger: 

Det er viktig at det ikke oppstår misforståelser omkring henting av barna. Vi må derfor be 
dere ringe til SFO, skolekontoret eller sende skriftlig melding med barnet, når vanlige rutiner 
for henting ikke skal følges.  Kontaktlærer videreformidler beskjeder til SFO og omvendt. Det 
kan også sendes melding via «Visma flyt», SFO mobilen eller Olaugs mobil hvis det blir 
forandring av rutinene. Det samme gjelder dersom barnet skal ha fri.  

 

KLÆR: 

Barna må være kledd etter været, og bør ha et klesskift liggende i kurven sin i garderoben. 

På SFO vil vi være mye ute i all slags vær, sommer som vinter. Klær og sko bør navnes.  Det 
er fint om barna har innesko, så de ikke blir våte på beina når de går fra garderobeplassen 
sin og inn til klasserommene /SFO. 

 

 

 

 

 

 

 



Periodisk plan: 

Måned  Aktivitet Hvordan  Hvorfor 
August 
 

Bli kjent med hverandre. 
 
 
Månedsbursdag. 
Vi prøver å samle alle 
som har bursdag samme 
måned til en felles 
markering. 

Personale involverer seg 
ekstra mye med barna i 
leiken og aktivitetene. 
Flagg på bordet! 
Sang for de som har 
bursdag denne mnd. 
Fruktfat eller dessert. 

Skape trygghet. 
 
 
La bursdagsbarna få føle at 
det er deres dag! 

September 
 
Siste tirsdag 
i september. 

Øver på rutiner. 
 
Eple-dagen. 
 
 
 
Brannalarmen går. 

Går igjennom SFO–regler. 
 
Lage mat med epler i. 
 
 
 
Brannøvelse. 

Bli trygg på grensene til 
SFO. 
Lære om epler. Har noen 
epler i hagen som de kan 
navnet på? 
 
Skape trygghet og gode 
rutiner ved en evnt. brann. 

Oktober 
Høstferie 
uke 40. 
Samarbeid 
med 
barnehagen. 

Hobby aktiviteter. 
 
 
 
 
Refleks-dagen 

Hva vi lager vil variere. 
 
 
 
 
Barna får hver sin refleks. 

Vi bruker sansene våre. 
Trener opp finmotorikken. 
Skaperglede. 
 
La barna se hvor viktig det 
er å bruke refleks. 
 

November 
 
Regional 
kursdag 

Hobby aktiviteter 
 
 
 
 
Bake-uke 

Syr, snekrer, lager 
dekorasjoner, lager 
smykker, koker såpe og 
opptenningsruller. 
 
Vi baker julekaker og 
lager julegodt. 

Lages med tanke på 
julemessa. Bruke 
kreativiteten vår. 
 
 
Øve på enkle målenheter. 

Desember Adventskalender 
 
 
Sette fram og klargjøre 
julekrybba vår. 
 
Julekafe / julekos 
 
 
 
 
 
Vi lager julekort og 
julepynt. 

Vi leser en ny julehistorie 
hver dag i  
adventskalenderen vår. 
 
 
 
Vi lager julekos for 
foreldre, søsken og 
besteforeldre. 
Servering av kaker, kaffe 
og gløgg. Salg av 
selvlagde produkter. 
Vi klipper og limer fine 
kort. Lager julepynt og 
girlandere. 

Øve konsentrasjon. 
 
Høre om forskjellige 
tradisjoner. Hvorfor feirer 
vi jul? Feirer alle jul? 
 
Sosialt samvær og kos. 
 
 
 
 
Nyter de siste 
førjulsdagene med rolige 
aktiviteter. Finmotorikk. 

Vi hilser juleferien velkommen. 

 



 

Måned Aktivitet Hvordan Hvorfor 
Januar Uteaktiviteter Aking og snø aktiviteter 

Hvis det er mulig tar vi 
med oss barna på ski på 
jordet. Skøyter hvis vi har 
isbane. Værforbehold! 

Skape glede og 
samhørighet. Få fysisk 
utfoldelse og grov motorisk 
trening. Frisk luft og 
mestring. 

Februar 
 
Vinterferie 
Uke 9. 
Påmelding. 
Samarbeid 
med 
barnehagen. 

Vi fortsetter med 
uteaktiviteter. 
Valentinsdag, 14.febr. 
 
Karneval 
 
 
Fastelaven 

 
 
Lage kort. 
 
Vi kler oss ut og har det 
gøy 
 
Bake boller. 

 
 
Fokus på å glede andre! 
Finmotorisk trening. 
Vi danser og «slår katta ut 
av sekken» Koser oss 
sammen. 
Lære litt om gamle skikker.  

Mars  
 

Hobby  
 
Påskepynt. 
 

Vi lager forskjellige hobby 
produkter/ påskepynt. 
 
 

Skaperglede! Finmotorisk 
trening og bruk av 
forskjellige tekniker. 
 

April 
SFO er 
Stengt i 
påskeuka 
Uke15 

 
Frø / planting 

Vi sår frø til vår egen 
blomsterurne. Alle barna 
sår sin egen squash. 

Det er spennende å se ting 
gro! Kjempemoro hvis det 
kommer squash på egen 
plante! 

Mai 
 
Kr. himmel-
fartsdag. 
 
Inneklemt 
dag, 27.mai. 
Skolen og 
SFO stengt.  
 

Våroppussing 
 
17.mai 
 
 
Blomster og 
sommerfugler. 
 
 
 
 

Rydde og rake ute. 
 
Flagg /girlandere. 
 
 
Hvilke blomster og 
sommerfugler kommer 
først om våren?  
Lage bilder. 
 
 

Lære barna å ta vare på 
miljøet og naturen rundt 
seg. 
Snakke om hvorfor vi feirer 
17.mai. Pynte til17.mai! 
 
Skape interesse og bli kjent 
med vårtegn. 
 
 
 

Juni Trafikk 
 
 
 
Sommerfest for barna på 
SFO. 
 
 
 
Sommeraktiviteter. 
 

Vi går tur for å se på 
trafikkskilter og enkle 
trafikkregler. Enkle 
sykkelregler. 
Leiker, natursti,skattejakt 
og Kahoot. 
 
 
 
Turer ut i naturen. 

Øke forståelse for trafikk- 
bilde og gi trygghet. 
 
 
Vi har sommerfesten i SFO 
tiden fordi det er så mange 
avslutninger på slutten av 
skoleåret. 
 
Fellesskap og samspill.  
La barna nyte og oppleve 
sommeren. 

 

 



 

VEDTEKTER FOR SFO 

Retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordningen i Flå kommune gjeldene 
for Flå skole. 

 

§ 1 Retningslinjer 
Skolefritidsordningen (SFO) drives etter: 
 
* De retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret 
* De føringer som ligger i Opplæringsloven § 13-7 om skolefritidsordninger. 
* Lov og forskrifter om skolefritidsordningen 

§ 2 Definisjon og mål 
SFO er et omsorgs- og fritidstilbud. 
SFO skal ha ei målsetting og en virksomhetsplan/årsplan som er i tråd med skolens øvrige 
målsettinger og planer. 

Målsettingen avspeiles i den daglige virksomheten på en slik måte at barns behov for fri lek, 
hvile, organiserte aktiviteter og sosial læring ivaretas. 

§ 3 Ansvarlig styringsorgan og ledelse 
Samarbeidsutvalget ved Flå skole er skolefritidsordningens styre. 
Skolefritidsordningen er administrativt underlagt enhetsleder/rektor på Flå skole. 
Rektor har det overordnede pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen. 

Ansvaret for den daglige driften av skolefritidsordningen tillegges en daglig leder. 
Daglig leder skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant kompetanse. 
Daglig leder i skolefritidsordningen har møte- og talerett i samarbeidsutvalget. 

§ 4 Bemanning 
Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 12 barn. 
I forhold til barn med spesielle behov tilsettes det ekstrahjelp etter behov og sakkyndig 
tilråding. 
De som ansettes i SFO skal legge fram politiattest. Personalet i SFO har taushetsplikt i alle 
forhold vedrørende barna og deres hjemmemiljø, jf lov om taushetsplikt av 10. februar 1967 i 
forvaltningsloven. 

§ 5 Inntak av barn 
Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for 1 skoleår. 

Søknadsfrist 1. mars 
For øvrig behandles søknadene fortløpende, og barn tas inn når det er ledig plass. 

SFO gjelder i utgangspunktet for barn på 1. – 4. trinn og for funksjonshemmede/barn med 
spesielle behov 1. – 7. trinn. 



SFO-året starter 15. august. 
Endring av SFO-plass (endring av dagvalg, utvidelse av SFO-plass og redusering av SFO-
plass) skal skje på elektronisk skjema.  
Oppsigelse av hele SFO plassen skal skje på elektronisk skjema og må være registrert to 
måneder før sluttdato, regnet fra den første påfølgende måned. 
Det elektroniske skjemaet finnes på www.flaa.kommune.no. 

Søknad om endring må skje minst to måned før endring kan foretas.  
Permisjon i en måned eller lenger, må avtales med rektor ved skriftlig søknad. 
Oppsigelse av plass etter 1. april, må betales ut skoleåret. 
Hvis det er plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder. 

 
§ 6 Inntakskriterier 

Hvis det er flere søkere enn skolefritidsordningen har plass til, avgjøres inntaket etter 
følgende kriterier: 

* Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller  
underutdanning, og som fører tilsyn med barnet. 
* Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller  
utdanning. 
* Yngre barn bør til en viss grad gå foran eldre barn, men det skal  
tilstrebes en viss aldersspredning. 
* Barn med særlige vansker kan tas inn foran andre søkere dersom det  
foreligger en faglig vurdering fra sakkyndig instans som dokumenterer  
behovet. 

§ 7 Inntaksmyndighet 
Inntak foretas av rektor i samarbeid med daglig leder. 
Skolefaglig ansvarlig får en samlet oversikt over årets inntak. 
Samarbeidsutvalget ved Flå skole er klageinstans ved opptak. 

§ 8 Betaling for oppholdet 
Det betales for oppholdet i henhold til betalingssatsene og retningslinjene som til enhver tid er 
vedtatt av kommunestyret. 

 
§9 Leke og oppholdsareal 
SFO har eget lokale i småskolen. Sammen med 1. trinn rommet, hems og grupperom utgjør 
det bruksarealet etter skoletid for SFO. Ved behov kan det avtales bruk av spesialrom.  
Utearealet er foran småskolebygget, men med mulighet til å bruke skoleplassen og ballbingen. 
Oppholdsarealet innendørs settes til 4 m2 pr barn. 
Oppholdsarealet utendørs settes til 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. 

 

 

 



§10 Åpningstider 

SFO holdes i utgangspunktet åpent mandag–fredag kl. 07.00 – 16.30 (skoletiden innbefattet) 
Dersom behovet ikke er til stede kan åpningstiden reduseres. 
SFO holder stengt uke 29, 30 og 31. 

 
SFO kan holde stengt på skolens kursdager/planleggingsdager. Planleggingsdagene regnes 
ikke som ferie, og personalet som også er engasjert i skolen kan delta på disse. 

SFO kan holde stengt på skolens avslutningsdager, inneklemte og skolefrie dager hvis det er 
færre enn 5 påmeldte barn. 

Ferieavvikling: 
Det avholdes 3 ukers ferie i løpet av skoleferien, i ukene 29, 30, 31.  

Skoleferien regnes fra siste skoledag til skolen begynner igjen. Nytt SFO år blir regnet fra 15. 
august. 
SFO holder stengt juleaften, i romjula, nyttårsaften og i påsken. 

Foreldre/foresatte må sette opp barnets ferie ut over de ukene SFO har stengt senest 25.april. 
Ferieoversikt for personalet skal være fastsatt innen 1.mai hvert år. 

I feriene kan SFO–tilbudet samordnes med barnehagen. 

§ 11 Mislighold av plass i SFO 
Flå kommune skal gi skriftlig varsel om oppsigelse før en kan si opp plassen med 30 dagers 
varsel dersom: 

* Vedtekter og reglement for SFO ikke overholdes 
* Oppholdsutgiftene ikke blir betalt til fastsatt tid. 

§ 12 Gyldighet 
Endring av disse vedtektene må vedtas av samarbeidsutvalget ved Flå skole og godkjennes av 
kommunestyret. 

 

 

 


