
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personalet: 

Leder:        Marion Byggstøyl 

Barne- og ungdomsarbeidere:    Tea Serine Skotkjerra 

        Anne Britt Setane 

        Olaug Bente Gjermones 

        Elin Camilla Bergersen 

                                                                                          Ingrid Jørundland 

         

        

 

Barn (Pr. 01.08.22): 

Vi er 34 barn ved Åmli SFO 

1.klasse: 15 stk. 

2.klasse: 4 stk. 

3. klasse: 10 stk. 

4.klasse: 5 stk. 

 

Åpningstider: 

Skolefritidsordningen er et tilbud for elever på 1.- 4. trinn som har åpent før og 
etter skolen. Vi har følgende åpningstider: 
 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 07.15 – 08.30, 14.05 – 16.30 

Onsdag: 07.15 – 08.30, 12.15 – 16.30 

SFO har også et tilbud på en av skolens planleggingsdager og i skolens ferier, 

med unntak av juli, da er SFO stengt. Egne påmeldingsskjema blir sendt ut via 

Visma og må benyttes dersom en ønsker å melde på barnet. Ønsker en å 

benytte SFO ved ferier eller planleggingsdager, må en betale ekstra for dette.  



 

Prisene for ferie-SFO er pr. 01.08.2022 150,- kr for en dag. 

Betaling av mat, kr. 10,-pr. dag kommer i tillegg. Dersom barna skal ha frokost 

på SFO må de ha med niste. Lunsjmåltidet ordner SFO. 

SFO har planleggingsdager og stengt:  

15. og 16. august, 21 oktober, 2. januar.  

Dagen på SFO 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 

07.15: SFO åpner 

08.30: Skolen begynner 

14.05: SFO åpner, og vi samles til et opprop i gangen 

14.10: Det blir servert brødmåltid 

Frilek og ulike aktiviteter etter mat. Vi har mulighet til å bruke gymsalen 

tirsdager og torsdager 

16.30: SFO stenger 

 

Onsdag: 

07.15: SFO åpner 

08.30: Skolen begynner 

12.15: SFO åpner og det er opprop i gangen 

Det blir ofte servert varmt måltid på onsdagene. Barna er med å lager 

maten dersom det er ønskelig og mulig å få til. 

Noen ganger er det turdag på onsdagene. Da pakker vi sekkene og tar en tur ut 

av skolen sitt område.  

16.30: SFO stenger 

I skolen sine ferier kan det bli flere turdager og aktiviteter, da vi har litt bedre 

tid sammen. Vi har også personale som har godkjent livredningskurs, så vi har 

også mulighet til å bruke bassenget i feriene. 



 

Foreldresamarbeid 

Vi på SFO setter stor pris på å ha et godt samarbeid med barnas foresatte. Vi vil 

gjerne ha tilbakemeldinger dersom det er noe dere ikke synes er greit eller om 

det er noe som dere mener er bra . 

Vi inviterer til et foreldremøte i slutten av august 2022. 

Det er avgjørende med god kommunikasjon mellom hjem og SFO. For at barna 

skal få et best mulig tilbud er det viktig at vi har en god dialog og formidler 

viktige beskjeder. 

Vi ønsker at dere skal gi beskjed til SFO dersom barnet ikke kommer på SFO 

etter skolen. Vi ønsker også beskjed dersom barnet skal bli hentet av andre en 

barnets foresatte. 

Ring oss gjerne på tlf: 90832179 (åpent i SFO sine åpningstider)  

Dere kan også sende en melding i Visma.  

 

Søknad, endring og oppsigelse av SFO tilbudet 

Dersom du ønsker å søke plass på SFO, endre tilbudet du allerede har, eller vil 

si opp plassen må det skje i Visma. Se vedtektene for regler og frister på dette. 

Informasjon om innholdet i vedtektene ligger på Åmli kommune sine nettsider. 

 

Verdigrunnlag  

Vi ønsker at SFO skal være et godt og trygt sted å være for alle. Her skal alle 

føle seg ønsket og inkludert. Vi ønsker å ha fokus på følgende: 

 At alle voksne har felles og like regler 

 At vi som jobber på SFO er tydelige voksne 

 At det er gode rutiner i det daglige arbeidet 

 Vi skal ha eit positivt språk til hverandre,  

og er bevisste tonen vi bruker 

 Alle barna skal bli sett og føle seg trygge 

 Vi skal ha respekt for alle og det at vi er ulike 



 Vi skal ha mye moro, tøyse og le 

 Voksne skal trøste og gi omsorg 

 SFO skal tilrettelegge for aktiviteter som gir mestringsfølelse for alle 

 De voksne skal være lydhøre for barnas ønsker 

 Vi skal være åpne for å inkludere andre i leiken 

 Vi liker fysisk aktivitet og kommer ofte til å bruke gymsalen 

 

Praktiske opplysninger 

 Vi blir veldig glade når dere merker klær og sko med navn 

 Når barnet kommer på SFO i ferier, er det fint at barna kommer innen 

klokka 10, for da reiser vi på tur eller sett i gang aktiviteter. 

 med det er fint om det er et ekstra par sokker, votter og lignende på 

hylla på SFO også  

 Til jul og påske kommer vi til å ha ekstra fokus på formingsaktiviteter 

 Priser for de ulike SFO oppholdene og kostpriser finner dere på 

hjemmesiden til Åmli kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion Byggstøyl 

marion.byggstoyl@amli.kommune.no 

Avdelingsleder Skole og SFO 

Tlf. 90053532 

mailto:marion.byggstoyl@amli.kommune.no

