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1. Innledning

1.1   Innhold i Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et frivillig fritidstilbud til skolelever i Ringerike kommune på 1.- 4. trinn og barn med spesielle behov  

på 5.- 7. trinn. I skolefritidsordningen skal barna oppleve mestring og omsorg. De skal få være aktive  

gjennom lek, kultur og fritidsaktiviteter. SFO tar vare på breddeaktivitetene for elevene.

1.2  Handlingsplanens funksjoner

Planen er ment å være en utdyping av innholdet i SFO ut fra Opplæringslovens bestemmelser.  

Den gjelder for alle SFO-ordningene i Ringerike kommune og har følgende funksjoner:

- Et styringsredskap for rektorer, avdelingsledere, SFO-koordinatorer og ansatte

- Grunnlag for planlegging i den enkelte SFO

- Grunnlag for informasjon til foreldre

- Grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte

– I sentrale styringsdokumenter understrekes det at skolefritidsordningen skal bidra til  

helhet og sammenheng for barna ved å samarbeide med skole og foreldre, og å utnytte  

lokale kultur- og fritidstiltak. Ved siden av føringene i opplæringsloven om at SFO skal gi 

omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, bør ordningen bidra  

til sosial og uformell læring, fysisk utfoldelse, lære barna gode matvaner, samt bidra til  

inkludering av barn med annen kulturbakgrunn og barn med særlige behov.

(Udir okt. 2015)

– Alle skal ha opplevelse  

               av trivsel og glede hver dag

                                               Visjon for SFO i Ringerike kommune
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1.3   Ledelse i SFO

Rektor har det administrative og økonomiske ansvaret for SFO. Avdelingsleder har den daglige  

ledelsen i samarbeid med SFO-koordinator. Skolens ledelse har ansvar for å legge til rette for  

samarbeid og samhandling mellom skole og SFO.

 

1.4   Samhandling skole – SFO

SFO er en del av skolens samlede tilbud. Det skal være god dialog og god flyt av informasjon  

mellom de tilsatte i skolen og i SFO. Dette er viktig for at aktiviteter i skole og SFO skal danne  

en helhetlig og god dag for barna.

“Kommunen skal tilby leksehjelp med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen.  

Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer”. Jf. opplæringsloven §13-7a.

1.5   Lov og vedtekter

Hovedmålet for SFO finnes i Opplæringslovens §13-7:

- Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter

- Utgangspunktet skal være alder, funksjonsnivå og interesse hos barna

- Skolefritidsordningen skal gi omsorg og tilsyn

- Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår

- Skolefritidsordningen i Ringerike har egne vedtekter

HVOR ER DISSE?
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2. Visjon og mål
VISJON:  Alle skal ha opplevelse av trivsel og glede hver dag

MÅL:   SFO i Ringerike skal gi barna et fritidstilbud i et raust og støttende miljø  

   der de opplever mestring og sosial utvikling

I SFO står lek og aktivitet i fokus. Det skal legges til rette for respektfullt samspill mellom barn og  

mellom barn og voksne. Å ha fokus på dette samspillet vil være et viktig område for kvalitetsarbeid.

I dette møtet har SFO i Ringerike forventninger til både barna, foreldrene og de ansatte.

SFO forventer at barna:

- Viser medelever og voksne respekt

- Kjenner til, og følger skolens ordensregler og regler for bruk av digitale enheter

SFO forventer at foreldrene:

- Gir barnet støtte og bidrar til positive holdninger til SFO

- Har tydelige avtaler for når barna skal være på SFO

- Viser respekt for andre og er gode forbilder

SFO forventer at medarbeiderne:

- Skaper gode relasjoner, et inkluderende miljø og fellesskap

- Er tydelige voksne.

- Møter alle i SFO/skolemiljøet med respekt

Møte mellom de ansatte og barna på SFO handler om å bli sett, hørt og forstått. 

- Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår

VISJON
Alle skal ha opplevelse  

av trivsel og glede  

hver dag

SE
Alle barn i SFO skal bli sett  

av de voksne hver dag. Det innebærer  

at den voksne ser det enkelte barnet,  

prater med det og er opptatt av  

hvordan barnet har det i SFO.

MØTE
Barnet skal bli møtt av trygge  

voksne. Den voksne har ansvar  

for å imøtekomme barnet  

ut fra barnets utvikling,  

egenskaper, interesser  

og modning

FORSTÅ
Barnet skal oppleve voksne som  

tar barnets perspektiv, og som  

ser etter barnets ressurser.  

Den enkelte voksne forstår barnets  

adferd i lys av situasjonen,  

relasjoner og sosiale prosesser.

HØRE
Barnet skal oppleve voksne som  

er opptatt av det og interessert i det.  

Den voksne skal være åpen  

og tilgjengelig for å motta  

barnets meninger, ytringer  

og formidling av ønsker  

og behov.
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Fokusområder 2018-2022
Fokusområdene i handlingsplanene bygger på forrige plan.  

De er også sett i sammenheng med Ringeriksskolens planer for 2017-2021: 

“Sammen skaper vi Ringeriksskolen” og “Temaplan for digital barnehage-  

og skolehverdag 2017-2021”.

Den viktigste faktorene for kvalitet i SFO, er de ansatte på SFO. De voksne må  

ha kunnskap om barns behov, og kunne skape gode relasjoner til barn og mellom barn.  

Den voksne må balansere barns behov for trygghet og behov for utfordringer, lek og læring.

Lek står sentralt i SFO, og de ansatte må derfor ha kunnskap og evne til å bidra til  

at barns lek har gode kår i SFO.
Fokusområder

2018-2022

1. Sosial 
kompetanse

4. Lek 
og fysisk
aktivitet

3. Kulturelle
aktiviteter

2. Samarbeid
- skole
- SFO
- hjem

Digitalisering-
kommunikasjon
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FOKUSOMRÅDE 1 

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er barnets evne til å mestre samspill med andre barn og voksne.  

Det sosiale samspillet er utgangspunkt for trivsel, utvikling og læring. Det enkelte barns  

erfaringer fra samspill mellom andre barn og voksne, gir grunnlag for barnets videre utvikling.  

Anerkjennende og støttende relasjoner gir grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.  

Det handler om å kunne samhandle positivt med andre, både barn og voksne, i ulike situasjoner.  

Denne kompetansen kommer til uttrykk og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne.  

I sosial kompetanse inngår empati og rolletaking, prososiale ferdigheter, selvkontroll,  

selvhevdelse og lek, glede og humor.

Sosial kompetanse utvikles blant annet gjennom:

- frilek og organisert lek

- felles måltider

- temaer og styrte aktiviteter

- ulike samhandlingsarenaer

- aldersblandede aktiviteter

- møtet mellom barna, og mellom barna og de voksne

FOKUSOMRÅDE 2

Samarbeid skole-SFO-hjem

Digitalisering – kommunikasjon

Hjemmet, skolen og skolefritidsordningen er likeverdige samarbeidspartnere.  

Foreldrene skal kjenne seg trygge på at barna har det godt i SFO.

Samarbeidet synliggjøres blant annet gjennom:

- god informasjonsflyt mellom skole og SFO, og SFO og foreldre

- ansatte som legger til rette for godt samarbeid

- informasjon om forhold som berører barnas hverdag på skolen og SFO

- bruk av digitale medier i kommunikasjonen, eksempel IST-direkte, hjemmeside,  

 påmelding gjennom oppvekstportalen o.l.

 

En forutsetning for arbeidet er trygge 

og gode rammer. Barna må oppleve 

at det er nulltoleranse mot krenkelser, 

jf. planen “Trivsel i Ringeriksskolen”, 

og at de opplever et omsorgsfullt  

og trygt tilbud.
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FOKUSOMRÅDE 3 

Kulturelle aktiviteter

SFO skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til alle barn. SFO gir derfor barna et tilbud som gir rom for 

kreativitet og kunstneriske aktiviteter. Disse aktivitetene gir glede, læring og mestring.

Kulturelle aktiviteter synliggjøres blant annet gjennom:

- musikk, sang, dans og drama

- ulike arrangement i løpet av året, eks. høstfest, luciafeiring, julegrøt, karneval o.l.

- ulike kunstuttrykk som maling, tegning, trykk, veving, strikking og sløyd

- planlagte aktiviteter

FOKUSOMRÅDE 4

Lek og fysisk aktivitet 

SFO er barnas fritid. Leken står sentralt og er en hoveddel i SFO-hverdagen. FNs barnekonvensjon  

slår i artikkel 31 fast at barn har rett til hvile, lek og læring. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. 

Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene og sammen med andre. 

Gjennom lek lærer barna regler, de lærer å vente på tur, ta ansvar, å stå i valgene sine over tid og  

å løse konflikter. Leken gir barn utfordringer og utvikler barnas sosiale kompetanse.

I folkehelseperspektiv er fysisk aktivitet viktig. Barn har behov for fysisk aktivitet, og det legges  

til rette for fysisk aktivitet både i frilek og organiserte aktiviteter.

Lek og fysisk aktivitet synliggjøres blant annet gjennom:

- variert fri lek og organisert lek ute og inne

- et rikt lekemiljø ute og inne

- planlagte aktiviteter



14 15Handlingsplan – SFO SkolefritidsordningenHandlingsplan – SFO Skolefritidsordningen

Ferietilbud på SFO 
Ferietilbudet til elevene på 1-4. trinn i Ringeriksskolen er sentralisert og vil bli lokalisert  

på Benterud skole fra 1. januar 2019.

Ferietilbudet blir gitt i skolenes høstferie og vinterferie, samt ut uke 26 etter skoleslutt  

og fra uke 31 før skolestart i skolenes sommerferie. Ferietilbudet er stengt i skolens  

planleggingsdager.

Innhold i ferietilbudet følger hovedmålene i handlingsplanen.  

Ferietilbudet skal i tillegg ha aktiviteter utenfor basen på Benterud.

Prospekt av Benterud skole.



Lek litt. Tør mer.


