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SFO på Moen
Mellom 50 og 70 barn deltar til vanlig på SFO på Moen. Pr dags dato er vi 6 voksne som
jobber på SFO i forskjellige stillingsstørrelser.
Avhengig av gruppestørrelsen deler vi ofte barnegruppen etter både alder og interesser og
setter alltid av en ettermiddag for lek i gymsalen for trinnet. Andre aktiviteter kan foregå både
på tvers av alder og i mindre grupper.
All informasjon om SFO henges opp på korktavlene i garderoben eller finnes elektronisk. Vi
bruker ISTdirekte som informasjonskanal mellom foreldre og SFO.
Spør oss dersom det er noe du savner informasjon om.
Lek og fri utfoldelse
På Moen setter vi høyt at barna skal få mulighet til å utfolde seg i lek. Derfor er vi også mye
ute, hvor leken kan få mye større spillerom. Alle barn på SFO har utetid mellom 8:30 og
skolestart, og etter måltidet på ettermiddagen dersom dette ikke kolliderer med annen type
aktivitet.
Husk derfor gode uteklær og skift til barnet ditt!
Samarbeid mellom SFO og foreldre
Hovedkontakten mellom SFO og foreldrene skjer ved levering og henting. For at vi skal
kunne gi et trygt og godt tilbud til barnet ditt ønsker vi:
at alle foreldre…:
Sier fra til en voksen når du henter barnet ditt.
Legger inn en avtale i IST dersom annet enn normal henteavtaler gjelder. Vi sender ingen
barn hjem med andre eller alene uten beskjed.
Vi tar ikke imot telefonbeskjeder. Lag avtale eller beskjed via IST.
Spør dersom dere lurer på noe. Leder kan også treffes på epost og telefon i skoletiden.
Sier fra dersom det er spesielle hensyn vi må ta.
Unngår å hente barnet midt i måltidet etter skolen.
Til gjengjeld skal du forvente at:
SFO-ansatte…..:
Er tilgjengelig for deg når du henter og leverer.
Følger opp beskjeder du gir.
Tar dine synspunkter på alvor.
Kan svare på spørsmål om barnet ditt.
Gir deg beskjed dersom det har skjedd noe med barnet ditt.
Har dialog med deg dersom det er behov for et tettere samarbeid.
Måltider
SFO tilbyr to måltider i løpet av dagen. Frokost serveres i dag mellom 6:45 og 8:00. Til
frokost kan barna velge mellom brød/knekkebrød med pålegg og melk og Havregrøt. Etter
skolen serverer vi brød/ knekkebrød med pålegg og vann til drikke, og varierer med ett eller
to enkle varme måltid og tilbehør som f.eks. grønt og frukt. Vi forsøker så godt det lar seg
gjøre å tilby sunne alternativer for barna. Husk å gi oss beskjed dersom det er mat-allergier
vi må ta hensyn til.
Hvor finner jeg mer informasjon om SFO?
Alle planer og dokumenter ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside; www.moenaskim.no
Her kan du finne overordnede dokumenter for driften av SFO i Askim Kommune. Ved
innlogging i IST kan du se aktiviteter og bildeserier.
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Hva gjør jeg dersom jeg vil endre plass eller bytte dager på SFO?
Alle endringer av oppholdstid på SFO skjer elektronisk på www.askim.kommune.no og
Oppvekstportalen. Logger du inn her har du enkelt tilgang på alle dine plasseringer i
kommunen, både SFO og barnehage. Bytte av dager gjøres etter avtale med oss og
registreres i IST.
Oppsigelser trer i kraft med en måneds varsel fra den 1. i hver måned.
Ferietilbudet på SFO
I alle skolens ferier tilbyr vi heldagstilbud fra 06:30 til 17:00 til de som har meldt behov om
plass. I enkelte av skolens ferier kan barnet få sitt SFO tilbud på en annen skole. I juli måned
holdes kun EN SFO åpen. SFO er «feriestengt» i disse ukene, og man må søke om plass på
eget søknadsskjema.
I skoleferien har vi ofte litt andre type aktiviteter enn ellers i skoleåret. Påmelding til
skoleferier skjer på IST.
Garderobe, klær og andre eiendeler
Foreldrene har ansvaret for at barnas garderobeplass er i orden. Her må det finnes regntøy,
innesko og skiftetøy til enhver tid. Alle eiendeler bør merkes, og egne leker bør være igjen
hjemme.
Sykdom, allergier og medisinering.
Syke barn må holdes hjemme til de er friske av hensyn til andre barn og voksne. Vi ønsker
beskjed om at barna er syke og beskjeden kan gis til enten skole/SFO. Vi ønsker skriftlig
beskjed om eventuelle sykdommer, plager og allergier vi bør ta hensyn til. Dersom ansatte
på skolen skal bistå i medisinering av barnet ditt, så skal det fylles ut en avtale mellom hjem
og skole. Avtalen kan fås i skolens administrasjon.
Oppstart
Vi starter tilvenning av nye 1.trinnselever fra første hele uken i august. Vi fordeler barna på
ulike dager/ tidspunkter slik at vi har god tid i første møtet med barna og foreldrene. Det er
ikke noe krav at foresatte skal være tilstede de første dagene, annet enn at foreldrene setter
av litt god tid i leveringen av barna de første dagene. Vår erfaring er at de aller fleste raskt
kommer inn i våre rutiner og finner mange både nye og allerede kjente lekekamerater i løpet
av kort tid. Det kan være lurt at barna ikke har så lange dager de første dagene. Barna som
starter på SFO før skolestart mottar et velkomstbrev med oppstartstid. Brevet sendes ut i
midten av juni.
De som starter 1.skoledag eller i løpet av skoleåret tar vi imot den dagen barnet er satt på
oppstart.
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Beskjeder og henteavtaler
Dersom andre enn foreldre/ foresatt henter barnet så ønsker vi beskjed om dette. Dere må
gjerne registrere andre personer som kan hente barnet, eller andre faste beskjeder. Dette
gjøres enkelt i IST. Skal barnet ha fri fra SFO så skal det registreres i IST.
Vi har ansvar for at barna har et trygt sted å være og sender derfor ingen barn hjem med
andre eller alene uten beskjed fra foresatt. Vi ber om at dere er nøye med beskjeder til oss.

Telefon SFO:
Administrasjonen:
Mobil:

Epost:
Nettside:
IST Direkte

Kontaktinformasjon SFO:
69 68 13 05
Bemannet 06.30-skolestart, etter skoletid til 17.00*
69 68 13 00
488 87 136
Dersom du sender SMS, skriv fullt navn ved første
SMS slik at vi kan kontrollere at det stemmer med
telefonlistene våre.
ingjerd.stordahl@askim.kommune.no
www.moenaskim.no
https://askim.direktesfo.no/

IST direkte
SFO benytter samme portal som barnehagene til kommunikasjon med foreldrene. SFO har
tatt i bruk noen flere funksjoner. Vi gir en kort innføring i IST på oppstartsdagen hvis dere
ikke allerede er kjent med portalen. Nettadressen er https://askim.direktesfo.no/
ID-porten brukes som innloggingsmetode i Askim Kommune.
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