VELKOMMEN TIL
ASKIMBYEN SFO

SKOLEÅRET 17/18

Administrasjon:
Rektor: Tone Kjenæs
Avdelingsledere i skolen: Kari Weel Fransson og Elisabeth Key Kristiansen
Avdelingsleder SFO: Anna Ratajczyk anna.ratajczyk@askim.kommune.no
Konsulent: Chanett Skoglund Vikeby
Helsesøster Kristine Buer Hellerer på Askimbyen skole hver onsdag og torsdag.
SFO:
Anna Ratajczyk (avd.leder)
Tove Haugen
Gun-Lisbeth Hansen
Gro Østre
Wenche Christensen
Heidi Langeland
Nassrin Tawhidizada(vikar)
Charlotte Hanson(vikar)
SFO 1919 gruppa: Monica Bjørmark, Irene Buljo og Siri Lund

Tider:
06.30: SFO åpner
06.45-07.40: Frokost
08.00-08.30: Utetid
08.30:Det ringer det inn til første time.
13.45 SFO starter
13.45-15.00:Måltid
13.45-15.30: Aktiviteter
17.00: SFO stenger

Vi på SFO er opptatt av at barna skal få tid til å leke. SFO er en viktig arena for
det sosiale samspillet. Når vi er ute liker mange å spille fotball, så scansisløkka
vår er mye i bruk. Sandkassa blir også flittig brukt, her lager de bl.a.
«sølekaker»og flotte hus og veier. Ellers liker noen å hoppe tau, leke i skogen og
være på lekesentralen/lekeapperater. På vinterstid bruker vi akebakken mye hvis
det er snø. Dette er noe av det barna liker å drive med. Vi ser at barna har god
fantasi. Det er så flott å få være en del av dette.
Når barna er inne og leker så leker de med biler, lego, duplo, klosser, leser,
tegner, perler, spiller spill, leker i dukkekroken o.l.

SØKE SFO PLASS:
For å melde barnet ditt inn i SFO må dere gå inn på Askim kommune sine sider
og logge dere inn i Oppvekstportale: Askim kommune – Tjeneste – Grunnskole –
Selvbetjening – SFO plass – Oppvekstportalen. Følg deretter brukerveiledningen
videre.

Det er en måneds behandlingstid fra den 1. i hver måned dersom dere ønsker å
endre plassen eller si opp.
HYPERNET DIREKTE SFO:
I fjor innførte Askim Kommune Hypernet Direkte(digitalt nærvær). Dere vil få
utdelt en brukerveiledning. All kommunikasjon vil skje her. Det er viktig å følge
med for her legger vi ut alt som skjer på SFO. Dere vil få utdelt brukernavn og
passord.
FERIER:
All ferie skal dere registrere inne på Hypernet., utenom de fire «feriestengte
ukene om sommeren. HUSK å gjøre dette innen fristene som blir satt. Barnet ditt
må ta ut 4 uker ferie i løpet av skoleåret. Hvis barnet ditt blir syk e.l. så gi oss
beskjed. I feriene vil vi ha en egen aktivitetsplan. Den vil vi henge opp på tavla
ute i gangen og den vil ligge inne på Hypernet.
TELEFONBRUK:
Vi på Askimbyen er en SFO med ca. 90 barn. Det har til tider vært stor pågang
på telefonen. Ring eller send sms hvis det er helt nødvendig. Vi ønsker å bruke
mest mulig tid på barna deres den stunden de er på SFO. Tlf.nr. som gjelder i
SFO tiden er: 69681204 eller 94886715. Avdelingsleder treffes på telefon
69681203 frem til kl.12.30 tirsdag, onsdag og fredag og frem til kl. 13.30 mandag
og torsdag.
1919 KLASSEN:
Askimbyen skole har en klasse for barn som trenger tettere oppfølging og mere
hjelp i hverdagen. Noen av disse barna går også på SFO. De har mulighet til å
være sammen med alle barna men har også egne rom som de kan benytte hvis de
har behov for det.

ALLERGI:
Hvis barnet ditt har noen form for allergi må dere gi oss beskjed og fylle ut
medisinskjema der det er nødvendig. Vi har barn her på skolen som har
nøtteallergi så vi bestiller brød fra Spydeberg Bakeri som er garantert fri for
nøtter. De barna som spiser halalkjøtt må ta med seg det som trengs av
kjøttpålegg og pølser. Dette kan vi oppbevare i fryseren.

LEKSER:
2-4.trinn får lov til å gjøre lekser på SFO, men det er uten tilsyn fra en voksen.
Det er dere der hjemme som er ansvarlig for at leksene blir gjort.
Det er mye som skjer på Sfo i løpet av noen få ettermiddagstimer. Så hos oss er
det mulig å få gjort lekser mellom kl. 15 og 16 de dagene det ikke skjer noe
spesielt.

MÅLTIDENE:

Mandag
Frokost: Havregrøt
6.30Brød,
7.40
knekkebrød,
pålegg.
Måltid
Brød,
fra
knekkebrød,
13.45
pålegg. Frukt
og/eller grønt.

Tirsdag
Havregrøt
Brød,
knekkebrød,
pålegg.
Brød,
knekkebrød,
pålegg. Frukt
og/eller grønt

Onsdag
Havregrøt
Brød,
knekkebrød,
pålegg.
Brød,
knekkebrød,
pålegg. Frukt
og/eller grønt

Torsdag
Havregrøt
Brød,
knekkebrød,
pålegg.
Varmmat.
Frukt og/eller
grønt

Barna smører sin egen mat, også når vi er ute. Trenger de hjelp, får de
selvfølgelig det. Hvis vi i feriene f.eks. skal bake er barna med på dette. Det er
ekstra morsomt å lage sin egen pizza, og grønnsakssuppa smaker mye bedre når
de har vært med på å lage den selv.☺

Alle påleggssortene er ikke tilgjengelig til hvert måltid, men det er i hovedsak
dette vi kjøper inn.
•
•

FROKOST (diverse pålegg) = Brunost, gulost, makrell i tomat, salami,
skinkeost, kaviar, leverpostei, kyllingspostei, haugpølse/stabburpølse.
ETTERMIDDAG (diverse pålegg) = Brunost, gulost, makrell i tomat,
salami, skinkeost, leverpostei, kyllingspostei, kalkunpølse,
haugpølse/stabburpølse, majones, paprika,agurk,rødbeter,suragurk frukt
som eple eller banan, gulerøtter

Hver torsdag etter høstferien vil vi servere varmmat: (vanlig skoleuke):
•
•

Tomatsuppe m/makaroni.
Pasta med enten pølser eller kyllingkjøttdeig.

Fredag
Havregrøt
Brød,
knekkebrød,
pålegg.
Vi serverer
korn:
Havregryn,
cornflaks

•
•
•
•
•
•

Grøt.
Fiskepinner/fiskekaker m/ brød.
Pølser og potetmos eller lompe.
Pannekaker.
Grønnsakssuppe eller tomatsuppe.
Ostesmørbrød

Dette er noe av det vi kan lage i feriene:
• Bake gjærbakst sammen med barna.
• Barna lager sin egen pizza.
• Grove vafler eller pannekaker.
• Pitabrød med salat/kjøtt/ost.
• Salater
• Fylte horn.
DIVERSE INFORMASJON:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Følg alltid barnet ditt inn på SFO, særlig i ferier.
Det er viktig å ha med mye skiftetøy og godt og varmt tøy både til skole
og SFO.
Det er viktig at dere kommer innom basen og sier fra at dere tar med
barnet deres hjem.
Alle på Askimbyen skole bruker innesko både på skolen og SFO.
Husk å ha drikkeflaske i hylla.
Det er alltid en voksen der barnet ditt er. De voksne bruker gule/grønne
vester ute.
Barna bestemmer selv hva de ønsker å leke med på SFO, utenom de
dagene vi jobber i grupper.
Tiden fram til høstferien bruker vi på å bli kjent med de nye 1.trinns
elevene.
Husk å fylle ut medisinark første skoledag/SFO hvis det er nødvendig for
ditt barn.
Ikke ta med dere hunder inn på skolens område.

Med vennlig hilsen
Heidi, Tove, Gro, Gun-Lisbeth, Nassrin, Irene, Charlotte, Wenche, Siri, Monica
og Anna

PÅ ASKIMBYEN SFO ER VI ALLE VENNER ☺

