Informasjon fra SFO

Kjære foreldre til nye 1.trinn.
Sfo oppstart- og påmelding.
Vi har fått en del søkere til Sfo, og det syns vi er bra! Hvis flere skal søke Sfo plass,
oppfordres dere til å gjøre det snarest, slik at vi får oversikt over antall barn- og startdato.
Du kan søke om SFO-plass elektronisk i søknadsportalen.
Vi gjør oppmerksom på at tidligste oppstart dato for høstens 1. trinn er 1.august.
Barn med halv plass kan benytte SFO mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.
God oppstart.
SFO utgjør første kontakt med skolen for mange nye 1.klassinger, så vi er opptatt av at
starten skal være best mulig for barna og dere foreldre. Vi anbefaler å starte på SFO litt i
forkant av skolestart, slik at barna blir litt kjent med skoleområdet, hverandre og personalet
på SFO.
Planleggingsdager.
Vi gjør oppmerksom på at det er planleggingsdager 18. og 19.august, da er SFO stengt.
1.trinns SFO
1. trinns Sfo på Bispehaugen er skjermet i skolens sokkel, hvor klasserommene utgjør en del
av lekearealet.
Organisering av dagen:
Det å bli kjent og trygg vil være det primære de første dagene. Barna skal få utforske ute- og
inne områdene, etablere kontakt med andre barn og oss voksne i sitt eget tempo. Vi samler
barna til felles måltider, og gir dem innblikk i nye regler og rutiner.
Foreldrenes rolle ved SFO oppstart.
Den første dagen er det naturlig å ha foreldrene med, for å gjøre overgangen trygg. Hvor
lenge dere foreldre er tilstede i starten, varierer ut fra hvilke behov det enkelte barn har. Her
gjør vi individuelle avtaler med dere foreldre.
Foreldresamarbeid.
Dere foreldre er vår viktigste samarbeidspartner, og god dialog skal være en selvfølge. Vi er
opptatt av at vi sammen utgjør et lag, som har et felles ansvar for barnas beste.
Vi er tilstede på 1. foreldremøte for 1.trinn, med informasjon og åpning for spørsmål fra dere.
På Bispehaugen skole sin hjemmeside ligger en brosjyre med informasjon om SFO, samt
lokal rammeplan for Bispehaugen SFO. Vi anbefaler at dere går inn og leser denne.
Nærmere informasjon om oppstart kommer på førskoledagen 9.juni.

