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Sånn gjør vi det 

på 

 

 

 

 
 

BENTERUD  
SFO 

I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning for 

voksne og barn i SFO. 

SFO er en forkortelse for SkoleFritidsOrdning. 

SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud utover den obligatoriske grunnskolen for barn i 

alderen 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. 

 

Det er felles vedtekter for alle SFO tilbudene i kommunen. 

Se kommunens hjemmeside. 

Vår 2019 
VI ØNSKER BARN OG FORELDRE VELKOMMEN TIL BENTERUD SFO. 
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PERSONALET MED ANSVAR FOR SFO: 

Rektor:   Roy Korslien 
Roy.korslien@ringeriksskolen.no  

Rektor har det administrative og 
økonomiske ansvaret for SFO 

Avdelingsleder:   Mona G. Lund 
Mona.g.lund@ringeriksskolen.no 
Tone Anne Rundtom er for tiden sykmeldt.  

Avdelingsleder har den daglige 
ledelsen i samarbeid med SFO 
koordinator. 

SFO 
koordinator:   

Torill Tangen 
Torill.tangen@ringeriksskolen.no  

Sekretær: Tove Nilsen 
Tove.nilsen@ringeriksskolen.no 
  

Sekretær har ansvar for 
fakturering, endringer og 
oppsigelser 

 

ASSISTENTER/ FAGARBEIDERE:  

Aina O S Nordlund Lene Reiersgård 
Anners Sivertsen Marianne Korsdahl Daglid 

Anette Bakke May-Anita B Blokhus 

Hege Korsdal Stine Bergvik 
Hege Merete Kristoffersen Tom Hammerstad 

Ida Cecilie S Stenersen Tove Bølgen Sagbakken 
Kirsten Kristiansen  

 

Hovedmålet for SFO finnes i opplæingslovens § 13-7a. Handlingsplanen SFO- 

Skolefritidsordningen for Ringerike ble vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og 

kultur 06.06 2018 og gjelder i perioden 2018-2022. Visjon for SFO i Ringerike 

kommune er Alle skal ha en opplevelse av trivsel og glede hver dag. Målet er å 

gi barna et fritidstilbud i et raust og støttende miljø der de opplever mestring 

og sosial utvikling. 

TAUSHETSPLIKT:  

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13. 

 

ÅPNINGSTIDER OG KJERNETID: 

Morgentilbudet på SFO er fra kl. 07:00-08:00 Barna kan ha med niste og spise 

frokost på morgen SFO. Det legges til rette for en rolig start på dagen, med 

samtaler rundt bordet, og frilek inne. 

Det ryddes fra 07.50, og ungene er ute fram til skolestart kl. 08:10. 
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Aina 
Marianne D 

Aina 
Stine 

Aina 
Tove S 

Aina 
Tove S 

Aina 
Stine 
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ETTER SKOLETID: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

12.50-16.45 12.50-16.45 12.50-16.45 13.20-16.45 13.20-16.45 
 

Vi har kjernetid fra mandag til og med torsdag. Det betyr at vi ønsker at alle 

SFO-barna er på SFO fram til kl 15:30, alle dager bortsett fra fredag. Dette gjør 

vi fordi det har vært vanskelig å få system på aktiviteter og grupper når det 

stadig blir noen som blir hentet. Ungene har lett for å bli urolige, og ofte må de 

starte opp lek og aktiviteter på nytt 

DAGSRYTME: 

TID Aktivitet Organisering 

Ved skoleslutt Innsjekk Trinnvis m/SFO 

12:50/13.20-

14:00 

Uteaktivitet Felles 

14:00-ca14:30 Spising av medbrakt niste + frukt Fargegrupper på 1. 

trinn 

14:30-ca 16:15 Diverse aktiviteter ute/inne Felles/grupper 

16:15-16:45 Rydding og avslutning Felles /grupper 

 

Måltid i SFO: 

Fra januar er kostpenger for full plass 40,- kroner og for 50% plass eller mindre 

er kostpenger 20,- kroner. Disse pengene går til innkjøp av frukt/grønt 

og diverse mat på spesielle aktiviteter/utflukter. For øvrig har barna  

med seg niste.  

 

 

LEKER I SFO: 

 Leker skal ikke tas med på SFO. Leker som blir tatt med, vil bli inndratt og 

fås igjen når barna går hjem. For øvrig viser vi til ordensreglementet. 
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VOKSNE SKAL: 

o Være tydelige voksne som setter grenser, viser omsorg og er rettferdige. 
o Gripe inn på lavest mulig nivå når vi møter regelbrudd eller negativ 

atferd.  
o Forebygge negativ atferd og legge til rette for sosial mestring i størst 

mulig grad. 
o Gi milde forutsigbare konsekvenser. 
o Tilrettelegge best mulig for det enkelte barns 

behov. 
 

 

 

BARNAS SKISKOLE: 

Skiforeningen tilrettelegger hvert år for at 10.000 barn skal 
oppleve skiglede og mestringsfølelse. Skiskolen er en unik arena 
for gode opplevelser og for å utvikle 
motoriske ferdigheter. Skiskolen er på 

mandager, går over 5 uker fra uke 3-7 og varer i 1 t og 15 
min pr. gang. Barna kjøres med buss fra 
Benterud til Ringkollen.  
 

 

FERIETILBUDET: 

SFO følger skolens ferie- og fridager. Det gis et kommunalt tilbud om SFO i 

skolens ferier med egen påmelding og egen betaling. Fra og med 1. januar 2019 

vil alle de kommunale ferietilbudene gis på Benterud skole.  

Her gjelder egen påmelding via IST-hypernet.  
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 Voksne tar over aktiviteten 

 Tenkepause, luftetur 

 Eleven må gå med en voksen, sette seg noen 

minutter 

 Utestengelse fra aktivitet en stund 

 Utestengelse fra aktivitet en dag til en uke 

 Utestengelse fra SFO resten av dagen  

KONSEKVENSHIERARKI 

På Benterud SFO er det et mål å gripe inn på lavest mulig nivå når vi møter 

regelbrudd eller negativ atferd. Vårt mål er å forebygge negativ atferd og å 

legge til rette for positivt samspill og lek. 

Grensesetting skal gis på en respektfull og rolig måte. 

Vi bruker følgende konsekvenshierarki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved gjentakende regelbrudd gjennomføres formelt møte mellom foreldre og 

SFO. Her er avdelingsleder og evt. kontaktlærer tilstede.  

 

SLIK KAN MAN GI GODE BESKJEDER: 

 Minne om regelen, henvise til sosiale mål 

 Veilede til god atferd, vente ut 

 Hjelpe eleven til å ordne opp 
Veiledning 

Timeout 

Fjerning 

av gode 

Involvering 

av andre 

Ingen involvering 

Koordinator 

informeres 

Kontaktlærer, 

Avdelingsleder og 

foreldre informeres 

1. Gi god og effektiv 

beskjed: 

«Kari, legg bort ballen» 

2a. Vent ut, gi eleven tid 

til å respondere 

2b Gi ny beskjed og 

varsel om konsekvens.  

«Kari, legg bort ballen 

ellers må jeg ta vare på 

den for deg» 

3a: Gi positiv oppmuntring: 

«Så flott at du la bort ballen» 

3b: Gjennomfør varslet 

konsekvens etter å ha gitt et 

handlingsalternativ. Strekk ut 

hånda og gi eleven en 

mulighet for å ordne opp. 
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 ORGANISERING AV SFO-DAGEN: 

MANDAGER TIRSDAGER ONSDAGER TORSDAGER FREDAGER 

12:50-14:00  
Innsjekk og 
utetid 

12:50-14:00  
Innsjekk og 
utetid 

12:50-14:00  
Innsjekk og 
utetid 

SKOLE SKOLE 
13:20-14:00 
Innsjekk og 
utetid 

13:20-14:00 
Innsjekk og 
utetid 

14:00 -14:30 
Mat i 
fargegrupper 

14:00 -14:30 
Mat i 
fargegrupper 

14:00 -14:30 
Mat i 
fargegrupper 

14:00-14:30 
Mat i 
fargegrupper 

14:00-14:30 
Mat i 
fargegrupper 

14:30-15:30 
Fargegrupper 
1.+2. trinn 

14:30-15:45 
Tirsdagsgrupper 

14:30-15:30 
Fargegrupper 
3.+4. trinn 

14:30-16:45:  
Utetid/leketid 
 
 

14:30-15:30 
Fredagsgrupper 
(fargegrupper) 

Frie 
aktiviteter 
3.+4. trinn 

Frie 
aktiviteter 
1.+2. trinn 

15:30-16:45 
Frie 
aktiviteter 

15:45-16:45 
Frie aktiviteter 

15:30-16:45 
Frie 
aktiviteter 

15:30-16:45 
Frie aktiviteter 

 

KLÆR og SKO 

o Alle barna skal bruke innesko   

o Klær og sko/støvler må merkes 

o Alle barna i SFO har samme garderobeplass som på skolen, 

pass derfor på at det alltid er skiftetøy tilgjengelig. 

 

Klær som ikke er merket og som blir liggende i gangen og ute, blir lagt sammen 

med skolens gjenglemte klær. Ta gjerne en tur innom der av og til for å se om 

du kjenner igjen noe. 

Barna er ute hver dag uansett vær – det er derfor viktig at alle har klær som 

tåler kulde og regn  
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AKTIVITETER I SFO 

TIRSDAGSGRUPPER: 
For å få litt mer kvalitet over aktivitetene på SFO vil vi ha tirsdagsgrupper. Dette 
er grupper dere som foreldre/barn skal melde seg på og som varer i 3-4 
tirsdager før vi bytter. 
Påmelding til tirsdagsgruppene skjer på IST-direkte. Det er viktig at dere 
sammen blir enige om hvilken gruppe deres barn skal på 
Vi bestreber oss på å ha grupper der alle barna vil oppleve at de får noe de er 
interessert i. Vi er også opptatt av at alle skal ha mulighet for fysisk aktivitet 
dersom de ønsker det. 
Tirsdagsgruppene vil pågå fra 14:30 til ca 15:30. 
 
FREDAGSGRUPPER: 
På fredager har vi grupper der ungene blir inndelt i fargegruppene sine. 
Gruppene vil også her variere i innhold, men her vil gruppene rullere slik at alle 
ungene får være innom hver aktivitet.   
Fredagsgruppene vil pågå fra 14:30 til ca 15:30. 
 
IDRETTSHALL: 
Idrettshallen er et populært sted å være. SFO har fast tid i hallen mandager 
og onsdager. Hallen er også tilgjengelig utover disse faste dagene, noe vi vil 
benytte oss av på ulike måter. 
 
TRAPPEMØTER: 
Innimellom vil vi arrangere trappemøter med ungene. Dette er fellesmøter der 
vi kan snakke om ulike temaer som er aktuelle, f.eks de sosiale målene.  

 
 

MÅNEDSKOS: 

I slutten av hver måned feirer vi med litt 

ekstra kos. Vi forsøker å få dette til å lande på 

ulike ukedager slik at alle kan få del i dette selv om de ikke har full plass. Dette 

kan være film, konsert, kake e.l.  

Informasjon om aktiviteter vil kommer på IST-Direkte. 
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SPESIELLE AKTIVTETER: 

Ved spesielle aktiviteter blir informert om dette på oppslagstavla på IST-direkte 

og/eller hengt opp plakater. 

Stort sett åpner vi for alle SFO-barn på dager hvor det er spesielle aktiviteter 

slik som kino, karneval, skøytedag ol. Dersom vi ikke åpner for dette, har det 

med bemanning å gjøre. Husk at dersom dere ikke har dag når det inviteres til 

noe spesielt, må vi har skriftlig beskjed om at dere ønsker å være med. 

FARGEGRUPPER: 

Vi deler alle barna inn i fargegrupper. Aldersblandede fargegrupper 

gjør at elevene raskt blir trygge på hverandre og har blant annet vist 

seg å bidra til mer ro på SFO og god lek på tvers av alder.  

Fargegruppene brukes blant annet i spisesituasjonen og på 

fredagsgruppene. 

 

HALVÅRSPLAN: 

 

Se nærmere info over om tirsdags- og fredagsgrupper. 

UKE AKTIVITETER TIRSDAGSGRUPPER vår 
2019 

FREDAGSGRUPPER  
Vår 2019 

2-8 Tema: 
Vennskap og 
Relasjoner 

 
Aktiviteter for å bli kjent 

Tema: 
Vinter 
Månedskos: Film 

Lek 
Åpen 

idrettshall 
 

Papp og 
papir 

Nabbie/ 
perle 

 

Kjøkken 
 

Garn Frilek 

10-15 Tema:  
Vinter 
Månedskos: 
 

Lek  
Åpen 

idrettshall 
 

Forming 
 

Ute/inne 
Hobby 

Kjøkken 
 

Utelek Utforske 
nær-
området 

Tema:  
Påske 
Månedskos: 
Film og popkorn 

Ute/inne 
Frilek 

Forming  Sløyd Kjøkken Bibliotek Male 
 

17-25 
 

Tema:  
 
Månedskos: 
 

Innhold planlegges senere 

Tema: 
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FORELDRESAMARBEID:  

Skolens foreldrekontakter er også kontakter for SFO. 

Det betyr at foreldre kan ta opp forhold gjennom 

foreldrekontaktene, dersom dere ikke ønsker å ta det 

opp direkte med en av de SFO-ansatte eller skolens 

ledelse. 

Et godt miljø bygger på gjensidig tillit og åpenhet. Vi ønsker å være åpne både 

for ros og ris, og ta opp ting direkte. Det håper vi dere også gjør.  

Ringerike kommune gjennomførte en brukerundersøkelse for SFO for andre år 

på rad i vår. Dette er en årlig undersøkelse der dere har mulighet for å komme 

med innspill, ris og ros. Takk til alle som tar seg tid til å svare på denne. 

Det er ikke egne foreldremøter for foreldre med barn i SFO. Nødvendig 

informasjon blir først og fremst gitt gjennom IST-direkte, men kan også bli gitt 

på skolens foreldremøter, ved skriv hjem og/eller på mail og sms. 

Noen ganger inviterer vi foreldrene til å besøke oss for å se hva vi har gjort, 

eller bare for å sitte ned og slå av en prat. Egne invitasjoner blir da sendt ut.  

 
 
HENTING OG KRYSSELISTER 
Det er svært viktig at vi til enhver tid vet hvilke barn vi har på SFO. For at dette 

skal være mulig, er det viktig at dere som foreldre gir gode beskjeder dersom 

barna avviker fra vanlige rutiner. 

 Barna skal sjekkes inn av de voksne på SFO i overgangen fra skole til SFO. 

 Barna telles på nytt kl 14:00, i spisingen. 

 Barna sjekkes ut av SFO i henting.  

NB! Det er svært viktig at foreldrene sier fra til de voksne på SFO når de 

henter barna. Vi sender ikke barn hjem uten skriftlig beskjed/skriftlig avtale 

(gjøres gjennom IST-Direkte) fra foreldre selv om barnet selv sier at det er 

greit. 
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IST DIREKTE: 

IST Direkte er SFO sitt kommunikasjonsverktøy mellom 
foresatte og personale på SFO. Dere skal alltid logge dere inn 
via ID-porten, ikke ved brukernavn og passord. 
 

Primære tjenester for innlogget foresatt 
Øverst til høyre vises tre primære tjenester: 

 Opprett avtale.  
Her skal dere opprette dagsaktuelle avtaler, eller faste avtaler. F.eks. at barnet 
«hentes av morfar kl. 15.00, hver onsdag». 

 Meld syk.  
Her skal dere registrere fravær ved sykdom. Fraværet angis for den aktuelle dagen 
eller morgendagen. Det er også mulig å skrive inn en kommentar/beskjed til 
enheten/avdelingen, ifm registreringen av fraværet. 

 Registrer fri.  
Her skal dere registrere fravær, f.eks. ved egne fridager. Fri kan registreres for én 
enkelt dag, for flere dager eller for gjentakende dager. 

 

 

BARNETS OPPLYSNINGER OG BARNETS TIMEPLAN 

Under fliken BARNET finnes bl.a. kontaktopplysninger. Det er svært viktig at denne 

er så oppdatert som mulig, da det er disse opplysningene SFO-ansatte bruker i det 

daglige arbeidet. 

 

Under fliken TIMEPLAN skal foresatte registrere barnets timeplan.  

Dette er en ukeplan som ansatte bruker i innsjekk: 

 foresatte angir hvilke ukedager barnet skal være tilstede 

 foresatte angir antatt komme- og gåtidspunkt.  

Tidspunktene vises for ansatte og bidrar til god oversikt over barns forventede 

tilstedeværelse. Timeplanen kan registreres som en fast ukeplan, eller som rullerende 

ukeplaner som går over et gitt antall uker.  

 

Timeplanen må alltid godkjennes av en ansatt på enheten før den aktiveres. 
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BETALING: 

Det er kommunestyret som til enhver tid fastsetter betalingssatsene for barns 

opphold i SFO. Det er egen betalingssats for morgentilbud. 

Årsprisen for SFO på skoledagene ut fra skoleruten, fordeles på 10 hele 

måneder. Ekstra betaling for ekstra dager blir fakturert i tillegg. Det gis 

søskenmoderasjon dersom to barn har plass på SFO. 

Det er anledning til å søke om redusert betaling. Dette gjøres på 

eget skjema fra kommunens hjemmeside. 

Minste mulige SFO-plass er 40%, dvs 2 dager pr. uke. 

 

OPPSIGELSER/ENDRINGER: 

Alle oppsigelser og endringer av plass-størrelse skal skje via kommunens 

hjemmeside; IST-hypernet. 

Du må logge deg inn for å 
o Endre/slette søknad 

o Følge saksgangen til søknaden 

o Svare på tilbud om plass 

o Si opp eksisterende plass 

o Søke om endret oppholdstid 

Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides) 
 

NB! Dersom dere ikke har full plass ved SFO, eller dere endrer plass-størrelsen, 

er det viktig å opprette ny timeplan på IST-Direkte. Der krysser dere av hvilke 

dager dere vil benytte dere av, og ca tider. 
 

Plassen i SFO varer ut 4. trinn eller til den blir sagt opp. Husk at det er tre 

måneders oppsigelsestid fra den 1. i hver måned.  

 

Dersom endringer kun gjelder bytte av ukedager vil vi i de fleste tilfeller kunne 

løse dette. Dere må ta kontakt med SFO koordinator eller avdelingsleder noen 

dager i forveien.  

KVALITET I SFO 

Benterud skole og SFO skal være «et godt sted å være og et godt sted å lære.  
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Vi ønsker at foreldre og omgivelser skal se på skolen og 

SFO som: 

o Et sted som ivaretar barna på en god måte. 
o Et sted der barna er trygge og trives. 
o Et sted der barna utvikler seg faglig og sosialt. 

 

Vi ønsker at alle, både barn og voksne møter hverandre med Respekt, Raushet 

og Trygghet.  


