
Aktivitetsplan for SFO 2021-2022

I Breidablikkveien 39 finner vi Åsveien skole og ressurssenter. SFO har lokaler i nedre del av
skolebygget, i sambruk med sine respektive trinn. Vi har fire avdelinger fordelt på to plan:
1. og 4.trinn på plan 2, tlf. 1.trinn: 91618533
2. og 3.trinn på plan 3, tlf. 2.trinn: 48104089, tlf. 3.trinn: 90071371

SFO benytter i hovedsak fellesarealene på sine trinn, og klasserommene til enkelte
aktiviteter. I tillegg benytter vi skolens spesialrom, som gymsal, formingsrom, bibliotek og
skolekjøkken. Barna spiser denne høsten alle måltidene i klasserommene sine. Kantina er
foreløpig ikke i bruk. Planen er at den skal tas i bruk igjen fra januar 2022. På Åsveien skole
har vi et stort og unikt uteområde med mange muligheter for allsidig lek og annen aktivitet.

Innholdet i SFO planlegger personalet ut ifra kompetanse, interesser og muligheter, og i
samarbeid med barna og deres ønsker, og har de siste årene bygget på prinsippene i
kvalitetsmeldinga “Gi meg en sjanse til å skinne”. Den ble utarbeidet av SFO- lederne i
Trondheim og ligger ut på skolens nettside. I kvalitetsmeldinga er de fire satsingsområdene
“Hele barnet hele dagen”, “Lekens betydning”, “Relasjonskompetanse” og “Barns
medvirkning” beskrevet. SFO i Trondheim har fått sin egen Rammeplan og vi har i løpet av
det siste året jobbet med vår lokale rammeplan for Åsveien SFO, hvor de samme fire
prinsippene gjelder. I tillegg har vi denne høsten fått den nasjonale rammeplanen fra Udir.
Disse tre planene skal ses i sammenheng og ligge i bunnen for vårt arbeid.  Rammeplanen
vil sette SFO i fokus på en annen måte enn tidligere.
Vår lokale rammeplan er tilpasset vår SFO med våre forutsetninger og muligheter. Den skal
være et redskap for oss og gir oss noen rammer, forpliktelser og muligheter. Vi har jobbet
godt med dette i personalet og vi ser frem til å få den satt ut i livet. Vårt satsingsområde/
utviklingsarbeid er “Rom for lek” og omhandler SFO sin plass i skolens lokaler og ha fokus
på voksenrollen.  Denne blir lagt ut på skolens hjemmeside.

På Åsveien SFO ønsker vi at barna skal ha en trygg og god plass å være før og etter
skoletid. Vi setter barns vennskap og lek i fokus og er opptatt av å gi dem et godt og variert
tilbud. Det lages planer for hver uke som sendes ut på meldeboka og legges på hjemmesida
slik at dere foresatte kan følge med på hva som skjer. Der vil det også stå tidspunkt for
aktivitetene. For å kunne tilby ulike aktiviteter, samt tid til mat og utelek, må vi legge noen
aktiviteter sent på dagen. Derfor er det fint om barna, som starter på en aktivitet, får tid til å
være med hele aktiviteten før de skal gå hjem. Vi ønsker at SFO skal være et godt alternativ
til det å gå hjem til tomt hus.
Innholdet i SFO bygger på prinsippene for “Utviklingstrappa” i Kvalitetsmeldinga, som legger
fokus på at det er ulikt hva de får tilgang til ut ifra alder. Behovet for fri, egeninitiert lek er
større hos 6-åringen enn den kanskje er hos 9-åringen. Vi legger derfor opp til flere
tilrettelagte, voksenstyrte aktiviteter for de eldste barna. Dette vil komme frem på årshjulet
og på ukeplanene.
Vi ønsker å ha en god dialog med dere foresatte og setter stor pris på innspill som kan bedre
kvaliteten for vår SFO. Vi har også kontakt med FAU, hvor saker ang. SFO kan diskuteres.



Åpningstiden ved Åsveien SFO er hver dag innenfor kl. 07.15-16.45. Undervisningen på
skoledager starter kl. 08.15/ 08.30, og SFO åpner igjen når de ulike trinnene er ferdig med
undervisningen. På skolefrie dager og skoleferier har SFO åpent full dag, men vi har stengt
fem planleggingsdager i løpet av året og to uker i fellesferien på sommeren, samt  julaften,
nyttårsaften og onsdag før påske. I romjula har SFO redusert åpningstid  08.00-16.00. I
skolefrie uker kan barn med korttidsplass benytte mandag, tirsdag og onsdag.
Foran hver skoleferie sender vi ut skjema for påmelding. Det gir oss en oversikt over hvor
mange barn som kommer på slike dager, så vi kan planlegge bemanning og aktiviteter ut i
fra antall påmeldte.

Praktisk info:
Denne høsten har barna med matpakke til SFO-måltidet og spiser på klasserommene sine.
Det er ett måltid på vanlige skoledager og to måltider på skolefrie dager. Når vi åpner
kantina igjen vil det komme mere info angående måltidene.
Barna har samme garderobeplass gjennom hele dagen. Det er nødvendig at barna har godt
med klær for all slags vær, skiftetøy og innesko på plassen sin. Alt må være navnet. Vi ber
om at dere foreldre kommer innom og rydder på barnets garderobeplass med jevne
mellomrom, og tar med skittent tøy hjem. Det er store garderober og det kan til tider hende
at klær kommer på avveie, men vi jobber stadig med å få så gode rutiner som mulig.

Planleggingsdager 2021-2022:
02.08.2021
12.08.2021
13.08.2021
28.01.2022
27.05.2022
Disse dagene er SFO stengt



Personalet ved SFO 2021-2022:

Avdelingsleder: Astrid B. Johansen

1.trinn:
Baseleder: Suzanne Rynning
Miljøpersonale: Laxmi Panth Kine Paulsen

Randi Bergsmyr Rikke Rønne
Frøydis Melvold Sigmund Vullum
Anne-Grethe Ødegaard

4.trinn
Fungerende baseleder: Lars Lundebrekke
Miljøpersonale: Har Simran Sigh Sigmund Vullum

Marit Bratt

3.trinn:
Baseleder: Harriet Karlsen
Miljøpersonale: Jan Erik Strøm Endre Knutsen

Aleksander Grindhagen Patricia Cody
Mats Harald Myrvoll

2.trinn:
Baseleder: Børge Lillevold
Miljøpersonale: Ine-Malèn Wesche Cristina Nyseth

Marianne Haugen Sondre Sæther
Tina Nygård

Faste vikarer: Inger Hegglund, Karina Myraas, Kristina Rønne, Øyvind H.
Utle, Tormod Tangen, Alessandro Zulijani, Maha Selvakumar
Jannicke Jakobsen og Anita Samstad fra kantinekjøkkenet
jobber også i SFO denne høsten



Årshjul Åsveien SFO 2021-2022

HØST
Høstferie uke 41

VINTER
Juleferie i uke 51 og 52
Vinterferie uke 8

1.trinn
Frilek: fokus på relasjoner og vennskap
Rutiner: garderobe, areal inne og ute
Forming: Tema høst. Maling, lage høst-tre,
halloween pynt
Gymsalaktiviteter - frilek, tradisjonsleker,
danseleker
Frilek ute: bli kjent med skolegården,
sykling og ulike skolegårdsaktiviteter

1.trinn
Juleaktiviteter: Lage juletre. Lesing av
julehistorier, baking og juleverksted.
Forming: Tema vinter. Snøforming, islykter
Perle julemotiver
Gymsalaktiviteter- ball-leker, frilek
Frilek ute: skøyter, aking
Frilek inne: Tegning,perle,
konstruksjonsleker, fingerhekling, rollelek,
fredagsdisco

2.trinn
Frilek inne: Tegning, biljard, bordtennis,
perle, konstruksjonsleker, fingerhekling,
rollelek
Frilek ute: skolegård aktiviteter
Forming: Tema høst/halloween
Sløyd: Smørkniv
Gym: Hinderløype, ballspill, valg aktiviteter

2.trinn
Frilek inne: Tegning, biljard, bordtennis,
perle, konstruksjonsleker, fingerhekling,
rollelek
Frilek ute: skolegård aktiviteter
Juleaktiviteter: julehistorier, baking og
forming,
Sløyd: Dørskilt
Gym: Hinderløype, ballspill, valg aktiviteter

Vinteraktiviteter ute: skøyter, aking

3.trinn
Frilek inne/ute:
Fokus på relasjoner og vennskap
Forming/sløyd:
Kreativt verksted med myke og harde
materialer
Tema: Høst og Halloween (fargelegging,
lage pynt)
Lage nøkkelhanker
Gymsal:
Ulike aktiviteter, regelleker, ballspill, valg av
aktiviteter

3.trinn
Juleaktiviteter:
Julehistorier, baking, forming, nissedisco
Forming/sløyd/tekstil:
Lage julepynt
Gymsal:
Ulike aktiviteter, regelleker, valg av
aktiviteter
Vinteraktiviteter ute:
Skøyter, aking, flaskebane

4.trinn
Skolekjøkken: div. enkle retter
Gymsalaktiviteter: Frilek, ballek
Forming: Halloween, maling

4.trinn
Skolekjøkken:div. enkle retter
Juleaktiviteter:
Baking og forming, julepynt
Sløyd:Julestjerne
Vinteraktiviteter ute:
Skøyter, aking



VÅR
Påskeferie uke 15

SOMMER
Sommerferie uke 26-32
SFO stengt uke 28 og 29
Egen sommerplan for
skoleferien

1.trinn

Påske: Påskeverksted. Perle påskemotiv.
Forming: Tema vår
Frilek inne og ute
Gymsalaktiviteter - frilek, stafett-leker,
stasjonslek
Frilek ute: Skolegårdsleker, kritt, sykling
Frilek inne: Tegning, perle,
konstruksjonsleker, fingerhekling, rollelek,
fredagsdisco

1.trinn

Sommeraktiviteter: tur, beachparty,
fotballcup, skolegårdsleker, baking

2.trinn
Frilek inne: Tegning, biljard, bordtennis,
perle, konstruksjonsleker, fingerhekling,
rollelek
Frilek ute: skolegård aktiviteter
Påskeaktiviteter: Baking, forming
Sløyd: Dørskilt
Gym: Hinderløype, ballspill, valg aktiviteter

2.trinn

Sommeraktiviteter: Tur, beachparty,
fotballcup, skolegårdsleker, baking

3.trinn

Påske:
Formingsverksted
Skolegårdsleker:
Ulike aktiviteter, regelleker, ballspill, frilek,
stafett
Gymsal:
Ulike aktiviteter, regelleker, ballspill, valg av
aktiviteter
Skolekjøkken:
Smoothie, fruktspyd
Forming:
Tema 17. Mai, tegne/fargelegge flagg
Vårbilde

3.trinn

Sommeraktiviteter:
Tur
Beachparty
Fotballcup
Skolegårdsleker
Baking
Hinderløype

4.trinn
Skolegårdsleker
Skolekjøkken: div. enkle retter
Forming/sløyd:
Påske: Formingsverksted
Data: Programmering, filmprosjekt

4.trinn
Sommeraktiviteter:
Tur
Beachparty
Fotballcup
Skolegårdsleker
Baking
Hinderløype




