HOLMESTRAND KOMMUNE
SEKTOR FOR OPPVEKST

VELKOMMEN TIL SFO´ENE
I HOLMESTRAND
SKOLEÅRET 2016/2017
SFO er barnas fritid, de skal ha en trygg og utviklende tid på SFO som er preget av læring og
lek.
SØKE/ ENDRE/ OPPSIGELSE AV SFO PLASS Hypernet IST foreldreportelen er stedet man søker,
endrer eller sier opp SFO plasser. Lenken til Hypernet finner du via Holmestrand kommune
sin nett side. Velg skole deretter SFO og du finner lenken til Hypernet IST. SFO benytter
Hypernet IST til å sende ut informasjon. Foresatte er ansvarlige for å holde e-post adresser
og telefonnummer oppdatert til en hver tid.

ÅPNINGSTIDER/ FERIER
• Skolefritidsordningens normale åpningstid er mandag til fredag fra kl 07.00 til kl.17.00.
Det kan vedtas lokale endringer.
• SFO åpner høstterminen tirsdag 02.08.16
• SFO følger som normalordning skoleåret.
• SFO er stengt mellom jul og nyttår, i påskedagene (mandag, tirsdag og onsdag) og 4 uker i
juli. SFO vil i løpet av skoleåret ha 5 planleggingsdager. Se SFO- turen 2016-17 som ligger på
Holmestrand kommune sine nettsider. Du finner SFO under skole.
• Mot ekstra betaling vil det bli gitt tilbud om heldags SFO (07.00-17.00) ved en SFO- ordning
i kommunen i en 11. termin, dvs. i skolenes høstferie, vinterferie, og i tiden fra skoleslutt i
juni til sommerstengning. Sommer SFO er på Ekeberg, høst SFO er på Kleiverud og vinter SFO
på Botne.
SFO TILBYR FØLGENDE PLASSER:
Hel plass: 5 dager pr. uke..
Redusert plass: 3 dager pr. uke
Morgentilbud: Fra klokken 07.00 til skolestart.
Dagtilbud: En hel SFO dag,
PRISER FRA 01.08.2016
NB! Det betales for 10 terminer pr. år + ekstrabetaling for eventuell 11.termin.
Hel plass:
2475 kr. pr. termin + 225 kr for kost
Redusert plass: 1575 kr. pr. termin + 170kr for kost
Morgentilbud: 465 kr. pr. termin
Dagplass:
225 kr. pr. dag uansett tid
Det gis 25% søskenmoderasjont fra barn nr. 2 på den billigste plassen og 50% reduksjon fra
barn nr.3 på den billigste plassen .

PRISER FERIE SFO, pr. uke
Hel plass:
705 kr + 65 kr for kost.
Halv plass: 460kr + 55 kr for kost.
BETALINGSTERMINER
1. termin: 20.august (uavhengig av når barnet starter i SFO)
2. termin: 20.september
3. termin: 20.oktober (vanlig terminbetaling + eventuell betaling for høstferie)
4. termin: 20.november
5. termin: 20.desember
6. termin: 20.januar
7. termin: 20.februar (vanlig terminbetaling + eventuell betaling for vinterferie)
8. termin: 20.mars
9. termin: 20.april
10.termin: 20.mai (vanlig terminbetaling + eventuell betaling for ferietilbud etter skoleslutt)

ETTER SKOLETID/AKTIVITETER Barna kommer til SFO til ulike tider. Vi ønsker å gi
barna stor frihet til å organisere tiden og aktiviteter selv, innenfor visse rammer. Vi
prioriterer å ha ulike tilbud som barna kan delta på. Dette er med på å skape struktur og
fasthet i dagsrytmen for små og store.
SFO er barnas fritid og barnas egne valg for innhold i denne tiden skal være bestemmende for
det meste av aktiviteten.
SFO stimulerer til læring, sosial mestring og utvikling av kreativitet gjennom lek og
aktiviteter. SFO gir barna mulighet for medvirkning, og aktive valg i forhold til aktiviteten..
Gjennom året vil aktiviteter bli styrt av årstidene og lokale tilpassninger. SFO benytter seg av
skolens inne og utearealer.
PERSONALETS ROLLE Personalets rolle er først og fremst å være tilgjengelig for barna,
og være en trygghetsfaktor for dem. Vi har et engasjert og motivert personale som møter
barna med anerkjennelse og trygghet. Dette fører til trivsel og glede. Ansattes rolle er å skape
gode relasjoner med barna. Holmestrandskolen med SFO jobber aktivt med SmartART, dette
er med på å utvikle barns sosiale mestring.
ANSVARSOMRÅDE FOR BARNA Alle barn skal prøve å holde orden på sine ting, som
sekk, klær, skotøy o.a. Videre skal barna hjelpe til å rydde etter endt aktivitet, så vel ute som
inne. Her er det viktig at også foreldrene hjelper til når de henter barna ved å spørre om de har
ryddet etter seg.
FORELDRENES ROLLE Det forventes at du som SFO- forelder deltar aktivt i kontakten
med SFO, foreldrene hjelper barna med å holde orden på ting som sekk, klær, innesko. Ved
jevnlig sjekking vil du få bedre oversikt over om barnet ditt har det som kreves av skift og
klær for årstiden. Barn og foreldre har medbestemmelse i utforming av SFO.
SFO har et SFO styre som består av 2 foreldrerepresentanter med personlig vara.

HVA KAN DU FORVENTE AV DE ANSATTE
Første klassingene får nok tid til å etablere trygghet gjennom egne tiltak den første tiden.
Barnet ditt skal få trøst og omsorg når det trenger det. SFO- ansatte ringer deg eller tar
kontakt hvis de er bekymret for noe knyttet til ditt barn. SFO- ansatte møter deg med et blikk
eller et nikk og viser at de ser deg når du er innom, selv om de ikke alltid har tid til den lille
praten. De ansatte har stor arbeidsglede i et miljø preget av humor, lojalitet, trivsel og respekt.
Ønsker du en foreldersamtale med oss på SFO, ta kontakt med SFO leder.
HVA KAN DU IKKE FORVENTE AV OSS PÅ SFO Ansatte kan ikke til en hver tid vite
hvor barnet ditt befinner seg. Det er et stort uteområde, men vi skal selvfølgelig hjelpe deg å
finne barnet ditt..
MÅLTIDER
Måltidet er en trivselsfaktor på SFO. Vi legger vekt på å innarbeide god bordskikk og sunne
holdninger til mat.
SYKDOM Barnet må holdes hjemme ved sykdom. Dersom barn blir syke i løpet av dagen,
kontaktes foresatte.
HENTING Barn og voksne skal si «ha-det» til en i personalet før de går. Dersom barnet skal
hentes av andre enn foreldrene eller gå alene, må vi ha skriftlig/muntlig beskjed om dette.
SFO stenger 17.00. Vi ber dere om å respektere dette og henter barna innen stengetid.I
vedtektene for SFO § 15 er det regler for, for sent henting av barn.
KLÆR Barna må være rustet for all slags vær, vi er ute hver dag. Merking av klær er viktig
Husk innesko.
FRONTER, SFO er på Fronter
KONTAKTPERSONER:
Kleiverud SFO, leder Janne D. Stanger på tlf 330 64 218, mail adresse:
janne.stanger@holmestrand.kommune.no
Botne SFO, leder Torild Nilsen på tlf 330 50 310,, mail adresse:
torild.nilsen@holmestrand.kommune.no
Ekeberg SFO, leder May-Liss Johansen på tlf 330 98001, mail adresse:
may-liss.johansen@holmestrand.kommune.no
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