Velkommen
til oss på
ROM SFO !
Rom SFO, tlf.
69 68 13 60
Betjent mellom
kl.06.30-08.00 og kl.13.30-17.00

Opptak
Dersom man ønsker å endre eller si opp sin SFO
plass skal det gjøres elektronisk via
OPPVEKSTPORTALEN.

Skolefritidsordning (SFO)

Du må logge deg inn i Oppvekstportalen med MinID
for å endre eller si opp SFO-plass.
Alle som har SFO plass beholder denne automatisk til

2018/2019

barnet slutter i 4. trinn (31.juli) eller plassen sies opp
etter gjeldende vedtekter. Dersom dere ønsker å
endre SFO plass for kommende skoleår skal det gjø-

Rom SFO, mob. 47 97 87 29
Brukes når vi er ute på tur!

res i Oppvekstportalen på kommunens hjemmesider.
Vi ønsker at dette gjøres innen samme frist som hovedopptak i SFO, 1. april.
Ved spørsmål kontakt SFO leder eller Servicetorget.
All endring vedrørende telefon nr., adresse, mail gjøres også i oppvekstportalen. Husk også å informere
skolen/SFO.
Askim kommune Servicetorget:
Tlf. 69 68 10 00
Rom skole
v/Avdelingsleder SFO
Annett Sydengen
annett.sydengen@askim.kommune.no
Tlf. 69 68 13 50

Rom SFO tlf. 69 68 13 60
Betjent mellom kl. 06.30-08.00 og kl.13.30-17.00

Lurer du på noe hører jeg gjerne fra deg!

Søknadsfrist for SFO
1.april
www.askim.kommune.no/oppvekstportalen

Rom skole tlf. 69 68 13 50

Askim kommunes formål for
skolefritidsordningen (SFO)
Skolefritidsordningen (SFO) skal i første rekke være
et tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for skolebarn i
Askim.
Ordningen bygger på frivillighet og må gis tid og rom
til avslapping, hvile, mat og frilek. Tilbudet skal drives
i nær forståelse med barnas hjem. Se vedtekter for
Skolefritidsordningen på Askim kommunes nettside.
www.askim.kommune.no
SFO bruker IST Direkte
-digitalt nærvær, hvor vi sender informasjon ferie etc.
og aktiviteter, foreldre kan gi SFO beskjed om barnet,
som ved sykdom, hente og bringe melding. Viktig
med riktig kontaktinformasjon på dere foresatte.
Åpningstider
Morgen:

Kl.06.30 til kl. 08.30
Vi er ute fra ca. kl. 08.15, frem til første time
begynner kl.08.30.
Ettermiddag:

Kl.13.45/12.30 til kl. 17.00
SFO er åpent i alle skolens ferier, bortsett fra julaften
og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger
SFO klokken 12.00.
SFO har fem planleggingsdager i året, samme som
skolen. Barna i SFO skal ha 4 uker ferie pr. skoleår.
Tre av ukene avvikles i tidsrommet 15. juni til 15.
august. To av ukene må være sammenhengende i
sommerferien. SFO er åpen hele sommeren, i ferien
kan barnet få sitt SFO tilbud ved en annen skole.
Måltider
Frokost blir servert fra kl.07.00 ferdig til kl. 08.00.
SFOs hovedmåltid blir avviklet i tidsrommet fra kl.
13.45—15.00.

Vi tilbyr brødmat og knekkebrød, samt et varmt måltid gjennom året. På høsten serverer vi to varmt måltider i uken.
Måltidene skal gi rom for fellesskap. Vi feirer bursdag to og
to måneder sammen på SFO, med f.eks. fruktfat, is, varmmat (elevmedvirkning) og sang/lek og rakettklapp!
Vi forholder oss til Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet, som skal fremme helse, trivsel og læring.
Aktiviteter
Vi på Rom SFO, tilbyr varierte aktivitetstilbud med blant annet frilek, organiserte temaer, tegning, fortellinger, drama,
data, brettspill, gym/bevegelse, ”Hvilekvarten”, dans og
svømming.
Svømming: Barna lærer å utvikle svømmeferdigheter, viser
trygghet og glede ved å være i vann. Rom SFO har retningslinjer for svømming. Sikkerhet er viktig!
Vi er mye ute i det flotte uteområdet rundt skolen.
Rom SFO ser verdien av frilek hvor barna trener på sosiale
evner gjennom leken, som å være kreativ, lytte, lede, ta initiativ og underordne seg. De skaper vennskap og lærer å ha
respekt for hverandre. Vi skal også få lov å oppleve ro i
samvær med andre. Barn trenger det i en aktiv hverdag.
Vi voksne skal være tilstede for barna og se til at de har det
trygt og godt, samtidig som vi setter tydelige grenser.
I konfliktsituasjoner hjelper vi voksne til i samarbeidet med
barnet/barna.
Vi jobber felles og aktivt med sosial kompetanse med like
mål og fokus som skolen. Kvalitetsplan er vårt overordnede
dokument innenfor dette arbeidet. Vi følger også opp den
gode timen.
Vårt fokusområde er «Barn i bevegelse». Dette er med på å
øke barnas konsentrasjonsevne og aktive barn bruker hjernen mer aktivt. Forskning viser at det er en sammenheng
mellom utholdenhet, hjerneutvikling og kognisjon. Det er
også med på å øke motivasjon og sosiale relasjoner.
(kilder: Senter for læring i bevegelse og Forskning.no)
Vi har et forventningsdokument som sier noe om hva dere
foresatte kan forvente av oss på SFO.

Samarbeid med skolen
SFO samarbeider med kontaktlærerne på 1.- 4.
trinn. Rom SFO arbeider med sosiale ferdigheter
sammen med skolen. Likhet gir forutsigbarhet og
trygghet for barna.
Avd. leder SFO er en del av skolens ledelse og jobber på tvers skole og SFO. Deltar i infomøter, tverrfaglig team, organisasjonstid med rektor og lærerne.
De fleste av pedagogiske medarbeiderne på SFO
deltar i undervisningen. Alle fra 1.-4.trinn krysses
inn ved overgang til SFO etter skolen. En ansatt tar
i mot 1. trinn til SFO basen og 2.-4.trinn blir møtt i
garderoben på SFO for info om dagen.
Foreldre/foresattes rolle i SFO
Dere som foreldre/foresatte må ha kontakt med
personalet på SFO og gjennom IST Direkte. På
denne måten sikrer vi at deres barn har kommet, og
at evt. beskjeder/informasjon kan gis begge veier.
Alt av informasjon rundt SFO er elektronisk på mail
og IST Direkte!
Sørg for at barnets klær og innesko er merket og at
det alltid er et rent skift i hyllen. Det er dere sammen med barnet som har ansvar for at hyllen er
ryddet ved ukeslutt.
Hvis barnet ikke skal være på SFO, for eksempel
ved sykdom, gi beskjed via IST Direkte el. ved levering/ henting og eller telefon til skole/SFO. Hvis deres barn er plaget av astma, allergi etc., må SFO/
skole informeres skriftlig på våre skjemaer. Ta kontakt med avd. leder SFO og skolen.
Vi tilbyr muligheten for å gjøre lekser selvstendig
utenom våre faste aktiviteter. Vi minner om at de
foresatte må se på leksene sammen med barnet
hjemme.
Fast avtale om tidspunkt for at barnet skal gå hjem
alene må gjøres via IST Direkte som fast avtale,
spørsmål kontakt SFO eller Avd. leder SFO.

