Skolefritidsordningen i Askim kommune

«En bedre skole for alle»

KRAFTSENTERET ASKIM

Hva er SFO?
•

Skolefritidsordningen, SFO, i Askim er et fritidstilbud til alle barn på 1.- 4. trinn og for
barn med særskilte behov fra 1. – 7.trinn.

•

Skolefritidsordningen skal i første rekke være et tilsyn-, omsorg - og aktivitetstilbud
for skolebarn i Askim.

•

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

•

Ordningen bygger på frivillighet og må ikke bli en forlengelse av skoledagen. Det
betyr bl.a. at barna må gis tid og rom til avslapping, hvile, mat og frilek.

•

Tilbudet skal drives i nær forståelse med barnas hjem.

Kvalitet i SFO
SFO er en del av kvalitetsplanen for Askim skolen. Hensikten med kvalitetsplanen for
SFO er å sikre kvalitet og videreutvikling av kompetanse innenfor fire fokusområder.
Fokusområdene for perioden 2012-15 er
•
•
•
•

Trygghet og trivsel
Aktiviteter
Mat og helse
Foreldresamarbeid

Med utgangspunktet i kvalitetsplanen utarbeider skolene egne lokale planer.
Kvalitetsplanen er tilgjengelig på Askim kommunes hjemmeside.

Åpningstider
SFO holder åpent fra 06.30 til skolestart og åpner igjen
når skolen avsluttes.
SFO er stengt på lørdager, alle helligdager, jul – og
nyttårsaften.
Ordningen stenger kl. 12 onsdag før skjærtorsdag.
SFO har heldagstilbud i alle skolens ferier med
åpningstid hver dag fra 06.30-17.00.
SFO er feriestengt i 3 uker fra medio av juli til oppstart
første mandag i august. En skole holdes åpen i denne
perioden.

Slik søker du plass i SFO
•

•

•

Eleven må være skoleelev eller
søkt inn på den skolen man søker
SFO-plass.
Alle søknader til SFO skal skje
elektronisk gjennom
Oppvekstportalen –
www.askim.kommune.no. (Følg
anvisninger gitt på
Oppvekstportalen). Kommunens
Servicetorg er behjelpelig med
søkeprosessen.
Kontaktinformasjon Servicetorget:
Tlf.: 69 68 10 00
Besøksadresse:
Skolegata 12, 1830 Askim
E-post:
postmottak@askim.kommune.no

•

Søknadsfrist er 1. april. Alle som
søker innen fristen blir tildelt plass.
Elever som meldes på senere enn
oppsatt frist kan ikke forvente plass
ved skolestart.

•

Søkere mottar nærmere
informasjon om oppstart fra hver
enkelt skole.

•

Nye elever vil som hovedregel
starte ved oppstart etter
ferielukking første hele uken i
august.

Oppholdstiden
•
•
•
•

Det kan søkes om følgende plasstyper: 100%, 80%, 60%, 50% og 40% - kun hele
dager innenfor en 14 dagers periode.
10 timer pr. uke: kan fordeles på inntil 5 ukedager. Foreldre må velge faste dager. Det
kan kun benyttes 10 timer i skolens ferier.
Heldagsplassplass som følger skoleruta (fri i alle skolens ferier).
Det kan også søkes om ferieuker og dager.
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Leksehjelp
Leksehjelp er frivillig og gratis og gjennomføres vanligvis i etterkant av ordinær
undervisning. Leksehjelp er en del av skolens undervisningstilbud, men SFO
holdes samtidig åpen. Påmelding til leksehjelp skjer ved skolestart.

Priser
Info om priser finner du på kommunens hjemmeside.

Servicetorget
Ytterligere informasjon kan fås på servicetorget – tlf: 69 68 10 00 og på
kommunens internettside, www.askim.kommune.no

Skolefritidsordninger i Askim kommune
•

Askimbyen skole / SFO
Skolegata 36 – 1831 Askim
Tlf: 69 68 12 00
Tlf: 69 68 12 04
www.askimbyenskole.no

•

Grøtvedt skole / SFO
Museumsveien 23
1809 Askim
Tlf: 69 88 20 88
Tlf: 69 88 22 88
www.grotvedtskole.no

•

Korsgård skole / SFO
Korsgårdveien 84
1812 Askim
Tlf: 69 88 17 18
Tlf: 415 31 288
www.korsgardskole.no

•

Moen skole / SFO
Vammaveien 151
1815 Askim
Tlf: 69 84 46 00
Tlf: 69 84 46 05
www.moenaskim.no

•

Rom skole / SFO
Gramvn. 63
1832 Askim
Tlf: 69 68 13 50
Tlf. 689 68 13 60
www.romskole.no
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