Forventninger du kan ha til oss på SFO
SFO – vi vil gjerne formidle noen forventninger du kan ha til oss..

1. Vi vil passe på at ditt barn blir sett og hørt på SFO.

En tydelig plass betyr at ditt barn blir tatt imot med sin personlighet, sine talenter, sine forventninger – ja, slik barnet ditt er. Vi
ønsker å gi barnet opplevelsen av å høre til – ved å bruke navnet når vi møtes, ved å være nysgjerrige på hvem barnet er og vise
glede over å treffe barnet som er hos oss.

2. Vi vil passe på at ditt barn opplever mestring, glede, trygghet og vennskap.

Barnet ditt kan alltid komme til oss å be om litt hjelp og støtte eller bare en liten prat hvis det trengs Det er mange barn å leke med
og en venn eller to er gull verdt. Men det er ikke alltid like enkelt å skaffe seg ferdigheter som gjør at man samhandler godt med
andre barn. Vi skal være på utkikk og følge med etter beste evne.

3. Vi vil møte barnet med respekt.
Det gjør vi ved å vise at vi forventer mye av barnet, f eks at de følger de regler som gjelder, tar hensyn
til andre barn (og voksne) og bidrar til at vi sammen får gode dager i basene og ute i nærområdet. Vi
viser også respekt ved å akseptere at barnet har sin personlighet og ikke nødvendigvis alltid gjør som
forventet. Barn skal få teste og prøve ut voksne uten å bli fordømt for det.

4. Vi ønsker å gi tilbakemeldinger på barnets opplevelser gjennom dagen, når det passer.
Det kan være at vi har sett barnet i å lykkes med noe de får til, det de mestrer el. ting som må øves i osv. For barnet er god på mye
forskjellig og små ting er like viktig som store ting for barnet!

«Rom for alle»
«Vil du ha venner, må man være en venn»

SFO ønsker å gi noen innspill til deg som en invitasjon til
enda bedre samspill rundt ditt barn.
SFO - ønsker å støtte dere foresatte.
Som foreldre og foresatt ser vi at du/dere ønsker å gi barnet ditt all den støtten du/dere kan by på.

1. Fint – hvis du ser hvilken enorm påvirkningskraft du har i forhold til eget barn.
Du er det store forbildet for barnet ditt og alt du sier og viser blir registrert og lagret. Dermed blir det helt avgjørende hvordan du
omtaler skolen og SFO. Er du f eks kritisk til noe av det vi gjør eller ikke gjør, foreslår vi at vi tar en samtale om det direkte el. så fort
som mulig. Vi vil veldig gjerne utvikle tilbudet vårt, og trenger dine synspunkter.
Hvis barnet skal ha med seg din evt misnøye blir det unødig komplisert å finne sin plass og slå litt rot i SFO og skolen som helhet.

2. Flott – hvis du bidrar til barnets sosiale utvikling ved å vise at du er positiv og åpen overfor andre
barn.
Når du f eks. henter barnet ditt, legg vekk mobiltelefonen, sett av to minutter ekstra til en liten samtale i garderoben eller ute på
plassen der du viser din interesse for hva barna har opplevd i dag. Tar du kontakt med barnets potensielle venner og lekekamerater
på en åpen og hyggelig måte, signaliserer du noe viktig til ditt eget barn.

3. Det er helt strålende hvis du aldri omtaler andre barn negativt, selv om det kan være
fristende.
I konfliktsituasjoner er det naturlig at du forsvarer ditt eget barn og bidrar til å finne gode løsninger. Men det er aldri
nødvendig at du dømmer eller legger skylden på andre barn i samme omgang. Negative holdninger til andre barn
formidlet på denne måten kan gjøre det unødig komplisert for ditt barn å vise andre barn respekt.

4. Fint, på grensen til flott, hvis du kan tenke deg å dele med oss små og litt større suksesser ditt barn
opplever.

Ikke som mitt barn er bedre enn andre barn – men som bittesmå innspill når vi treffes, gjerne mens barnet hører på, om noe barnet
har sagt eller gjort som gjør deg stolt.
Men se følgende; Når barnet blir sett og får oppmerksomhet for sine små tegn på utvikling og fremgang, øker dette sjansen for at
barnet opplever trivsel, trygghet og motivasjon i sin hverdag på skole og SFO.

5. Vi håper dere setter pris på når vi deler positive tilbakemeldinger om ditt barn.

Du/dere er jo den viktigste personen i barnets liv!

