STEINDAL SKOLEFRITID
Åpningstid:
Skolefritid har åpent mellom kl. 07.15 - 16.30 hver dag.
Plasstyper og pris:
Skolefritid har pr. 01.01.19 to ulike plass-intervaller:
Kort plass; inntil 12 timer pr. uke kr. 1 903,- . Hel plass; 12 timer og mer pr. uke kr. 2 838,-. Kost kr. 200,kommer i tillegg. Trondheim kommune har vedtatt at søskenmoderasjon i SFO og mellom barnehage og SFO
ble avviklet fra og med 1. august 2016.
Søknad om plass på skolefritid.
Søknad om plass på skolefritid må gjøres elektronisk på www.trondheim.kommune.no. Frist for søknad er
satt til 15. april 2019 (for høstens nye 1. klassinger 19/20). Når foresatte har søkt om plass, mottar man
tilbudsbrev på e-post fra oppvekstkontoret. Denne MÅ besvares innen svarfrist. Dersom dette ikke blir
gjort, slettes søknad om plass på SFO, og foresatte må søke på nytt. (Opptak skjer også gjennom året)
Viktig info: I skolefrie uker disponeres kort plass på SFO mandager, tirsdag og onsdager.
Torsdager og fredager kan kun benyttes av barn med hel plass på SFO.
Andre praktiske forhold
Endring av plass må skje elektronisk (www.trondheim.kommune.no) den 1. i måneden med 1 måneds varsel.
Oppsigelse av plass må skje elektronisk (www.trondheim.kommune.no ) den 1. måneden, med 1 måneds
oppsigelsestid.
Barnet har automatisk plass til og med 4. trinn dersom plassen ikke sies opp.
Økonomisk moderasjon kan søkes på www.trondheim.kommune.no.
Lokaler:
Skolefritid har sambruk med skolen. Det betyr i praksis at vi bruker de samme lekeareal i fritiden som i
skoletiden. Gymsal, sløyd og kjøkken blir også benyttet jevnlig. Skolefritid prioriterer utetid til barna hver
dag.
Litt om basene.
Når skolen starter, tilhører barna på 1. trinn " BASE 1 " på skolefritid.
Her er bare barna på 1. trinn samlet.
Barna på 2. - 3. og 4. trinn benytter et annet areal, og heter " BASE 2 ".
Hva gjør barna på skolefritid?
Skolefritid sitt hovedmål er å gi barna tilsyn, omsorg og aktivitetstilbud ut ifra barnas egne forutsetninger,
interessefelt og behov. Vi legger vekt på at dette er fritiden til barna, og at de derfor skal ha stor
medbestemmelse på innholdet i sin hverdag.
Vi tilbyr barna ulike aktiviteter, her kan nevnes:
● Bingo og Mini-bingo
● Kor
● Formings - aktiviteter
● Gymsal – aktiviteter
● Diskotek
● Turer
● Overnatting i gymsal
Andre aktiviteter barna kan holde på med :
● tegne, male, klippe, lime.
● spill
● dukker
● lego, jovo, klosser
● lese
● uteaktiviteter
● Frilek

Måltid:
Barna får tilbud om frokost hver dag mellom kl. 07.15 – 08.15.
I tillegg får barna ett måltid på skolefritid hver dag etter skolen ( brød, knekkebrød, pålegg, melk & vann ).
Middag blir servert en gang i uken.
Frukt eller grønnsaker hver dag.

Skiftetøy:
Husk å ha ekstra skiftetøy liggende på skolen. NB ! Merk klærne med navn.
Egne leker
Barna kan ha med egne leker hjemmefra hver fredag, men de må selv passe på disse. Merk leken med navn,
slik at den er lett å spore tilbake til sin rettmessige eier. Vi gjør oppmerksom på at det er dere som
foreldre som må ta ansvar for bruken av disse lekene. Når barnet har leker med seg på skolefritid, blir de
brukt, og de kan komme bort i løpet av dagen.
Innesko
Vi oppfordrer alle barna til å bruke innesko, slik at vi unngår skitne, våte og kalde føtter. Foresatte må
gjerne benytte ”blåsokker”. De er tilgjengelig i kurver ved alle innganger.
Telefon til SFO.
SFO-kontor : 72 540334
Registreringa på SFO: 72 540343
Mobil: 904 01186
Innkryssing og utkryssing
Vi registrerer barna når de kommer om morgenen. Det er viktig å gi beskjed til de voksne at barnet har
kommet. Dette gjør at vi har oversikt over barnegruppen som er til stede til enhver tid. Hvis barnet ikke
skal på skolefritid, må vi underrettes. Dette skjer muntlig, skriftlig, via den digitale meldeboka eller via
telefon. Når barnet går hjem eller blir hentet, MÅ barnet krysses ut. Derfor er det meget viktig at barnet
eller den foresatte sier ifra til den voksne som sitter i registreringen at ” nå drar jeg ”.
Gå – hjem - avtale
Vi foretrekker at barna har en fast ”gå – hjem – avtale ”. Det gjør det enklere for oss å hjelpe barnet å gå
hjem til rett til tid. Dette føre til at vi kan bruke mindre tid til telefoner / mailer om ettermiddagene.
Foresatte gjør ulike avtaler med skolefritid. Noen blir hentet, (trenger ikke skrive dette i den digitale
meldeboka) andre har fast ”gå – hjem – avtale ”. Noen går sammen med venner, andre går alene. Disse
individuelle forholdene kan foresatte selv skrive inn i den digitale meldeboka. Endringer ifht. denne avtalen
gjøres også via den digitale meldeboka. Det er også viktig at dere gir beskjed om fridager, sykdom eller
ferie.
Når andre henter
Hvis barnet blir hentet av andre enn de som omfattes av avtalen mellom hjemmet og skolefritid, har
foresatte ansvaret for å underrette skolefritid om dette. Dette gjelder også ved besøksavtaler barna
imellom. Besøksavtaler ordnes hjemme, og ikke i skolefritids-tiden., da dette medfører mye organisering
for oss på skolefritid i fht. telefonering m.m.
Skolefri
I skolefrie perioder har personalet anledning til å ta ut ferie eller avspasering. Vi må derfor ha beskjed når
barnet skal ha fri i skoleferiene og på skolefrie dager, slik at vi har oversikt over hvor mange barn vi må
beregne personalet til. Det sendes ut påmelding via den digitale meldeboka i forkant av slike perioder /
dager.
Månedsplan på skolefritid:
Dette er skolefritid sin månedlige informasjonskanal fra oss til dere som har barn på skolefritid. Her vil
dere finne datoer for de ulike aktiviteter vi planlegger å gjennomføre i løpet av måneden og ellers
informasjon om hva som skjer. Månedsplanen sendes ut via den digitale meldeboka.
Oppstart nye 1.trinn:
I uke 27 mottar barnet et brev fra SFO, hvor vi ønsker velkommen til oppstart på SFO til ønsket dato i
august. Her får foresatte og barn informasjon om oppmøtested og hva barnet skal ha med seg.
Og ellers….
Alle bussturer, maxitaxier, ulike billetter til aktiviteter og utflukter betales av skolefritid.

VELKOMMEN TIL STEINDAL SKOLEFRITID !!!

