
Tanem SFO

Tanem SFO har mellom  50 og 70 elever, fra 1.- 4. trinn.

SFO er et fritidstilbud der vi ivaretar barnas behov for lek og frie aktiviteter. Vi
har som mål å gi et SFO- tilbud innenfor rammer med tydelige, omsorgsfulle og
tilgjengelige voksne.

SFO har åpent fra kl. 07.00- 16.30. Vi har stengt 5 planleggingsdager i året.

SFO holder også stengt julaften, dagene mellom jul og nyttår, nyttårsaften og

onsdag før skjærtorsdag. I tillegg har vi sommerstengt i uke 28 og 29 og 30.

Uke 30 og dagene mellom jul og nyttår er stengt i samråd med FAU ved skolen.

Tilbudet er fra 1. - 4. trinn. Barn med særskilte behov kan søke skolen
direkte om plass i SFO på 5. - 7. trinn.

Tanem SFO har stort fokus på allsidige utfordringer og aktiviteter, og at barna
selv skal få være med å bestemme over sin egen fritid. Vi legger til rette for at
barna skal få fylle sin fritid med lek, utforsking, vennskap og læring, i trygge
omgivelser.

Vi ligger idyllisk til i kanten på Vassfjellet, og benytter skogen i den daglige
uteleken. En skog med uante muligheter; gjemsel, sølekakelek, hyttebygging,
hinderløype etc. I tillegg finner vi frosk og salamander i område rundt SFO,
samt vi utforsker og observerer ulike fuglearter og andre smådyr ved
foringsplassen vår som vi har for fuglene våre i nærmiljøet.

I tillegg til å være mye ute, disponerer vi et eget lokale inne, med stort areal
og nye, praktiske løsninger. Vi har også sambruk av arealer med skolen. Der
har vi blant annet dukkekrok, legorom, areal for konstruksjonslek og plass for
fysisk aktivitet.



Velkommen til Tanem SFO og et godt samarbeid for barnas beste.

Hvordan du søker finner du informasjon om her.

Etter at søknadsskjema er sendt inn må du svare på epost for å bekrefte at du
mottar plassen. Det betales kontingent for 11 måneder i året(juli er betalingsfri
måned). Velger du inntil 12 timer i uka, kan barna være mandag, tirsdag og onsdag
i hele skolefri-uker/ ferier.

Se mer info: SFO- plass Trondheim kommune.

Alle som søker får plass og vi har to typer tilbud; Helplass: fra 12. timer pr. uke.
Kontingent 3280,- pr. mnd. Halvplass: inntil 12 timer pr. uke. Kontingent 2200,-
pr. mnd. Kostpenger er i tillegg på 225 kroner måneden, og gjelder for begge
plasstilbudene. Det er gratis tilbud om halvplass for 1.trinn. Dere betaler kun
kostpenger på 225 kr. Det koster 1640 kr for helplass til 1.trinn+ 225 kr i
kostpenger.

Nye 1.trinn: Alle som mottar tilbud om SFO-plass på Tanem skole mottar et
brev fra SFO om oppmøtetidspunkt og program for SFO-tilbudet før skolestart.
Dette brevet sendes ut nærmere slutten av skoleåret, i juni.

Er det noe du har lyst til å spørre om eller vil du snakke litt, er det bare å ta
kontakt.

Fagleder SFO: Kjersti Wraalsen

e-post: kjersti.wraalsen@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder SFO: Lise Eikli-Skjervstad

e-post: lise.eikli-skjervstad@ou.trondheim.kommune.no




