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SKOLEFRITIDSORDNING(SFO)

ÅRSPLAN 2016/17

Hitra kommune

BARMAN 
OPPVEKSTSENTER

FILLAN SKOLE

STRAND 
OPPVEKSTSENTER

KVENVÆR 
OPPVEKSTSENTER

KNARRLAGSUND 
OPPVEKSTSENTER



Retningslinjer
Skolefritidsordningene i Hitra drives etter intensjonene i 
Opplæringslovens §§ 13-7 og 13-7a. 

§ 13-7. Skolefritidsordninga jf Lov om Grunnskolen.

«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og 
etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte be-
hov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og 
fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå 
og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna 
omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode 
utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for 
formålet».

§ 13-7a. Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp. jf 
Lov om Grunnskolen.

«Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskolen.

Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til 
å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om 
dei ønskjer å delta».

Definisjon og  
formål Hitra kommune
Skolefritidsordninger er et omsorgs- og fritidstilbud uten-
om den obligatoriske skoledagen for barn i 1. - 4. klasse. 
Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for fy-
sisk aktivitet, lek, kulturaktiviteter og sosial læring. Tilbud 
om leksehjelp er noe ulikt i hitra kommune. Vi har dreid 
ressursene mot de eldre elevene, som 4 -8 trinn. Tidligere 
1-4 trinn.

Styring og ledelse 
Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rådman-
nen. 

Rektor / enhetsleder har det overordnede administrative og 
pedagogiske ansvar for ordningen. Skolefritidsordningen 
skal ha en daglig leder.

Fra foreldregruppen velges det en representant til samar-
beidsutvalget (SU) og FAU hvis ønskelig.

Bemanning 
Skolefritidsordningen bør bemannes med en voksen pr. 12 
barn til stede. 

Inntak av barn
Påmelding for plass i SFO gjøres elektronisk og gjelder 
ut skoleåret. Skjema finner dere på:   
https://www.hitra.kommune.no

Hovedinntaket skjer i vårsemesteret (meldingsfrist 01.06). 

Åpningstider 
Skolefritidsordningene holdes åpent mandag - fredag kl. 
07.15 - 16.30 og følger skoleruta.

Åpningstiden begrenses til å gjelde før og etter ordinær un-
dervisning¬. Skolefritidsordningen følger skoleåret til elev-
ene. Skolefritidsordningen holdes stengt i romjulen, i påske-
uken og 5 uker i sommerferien (normalt i juli måned og første 
uken i august). Skolefritidsordningen følger grunnskolenes 
planleggingsdager.

Ved liten påmelding i ukene skolene har høstferie, vinterfe-
rie og sommerferie, kan tilbudet gis ved en annen skolefri-
tidsordning enn den skolefritidsordningen barnet har opp-
hold i. 

For mer informasjon ligger SFO-vedtektene på Hitra kom-
mune sine hjemmesider.

Lokalt mål for ansatte  
og politikere på Hitra er:
Vi skal utvikle barns sosiale kompetanse, slik at de føler 
MESTRING i samhandling med andre. ⌣
Sosial læring – alle er like mye verdt. Bevissthet på å ha mot 
for å ta egne valg, og til å bry seg om andre. Ta vare på seg 
selv, andre og på naturen rundt seg. 

LP-modellen –pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på 
lærerrollen/voksenrollen i arbeid med barnet i skole, -og 
skolefritidsordning.(Klasseledelse).

TRYGGHET OG RESPEKT
Alle barn på SFO skal føle trygghet gjennom tydelige voksne 
i et strukturert miljø. Dette innebærer at personalet har en 
klar kommunikasjon seg i mellom, og er enige om felles re-
gler. Alle barna skal være sikre på at de blir sett, dette inne-
bærer at alle voksne bruker tid på å bli godt kjent med hvert 
enkelt barn og legger til rette for gode relasjoner. Vi har ty-
delige rammer som barna lærer å kjenne, og det skal være 
forutsigbarhet i hverdagssituasjonene. Barna skal oppleve 
at de kjenner både lokalene og de voksne og hva SFO er. Alle 
barn i SFO skal oppleve respekt gjennom å være inkludert 
og akseptert i hverdagen. Barna skal lære seg å ha respekt 
for hverandres egenart. Den beste måten barn lærer seg å 

bli kjent med hverandre på er gjennom leken og samtale der 
voksne er tilretteleggere. Med det mangfoldet vi har i Hitra 
kommune er det viktig å sikre at alle blir forstått. Vi bruker 
tid på å forklare hva som skal skje, slik at de flerspråklige 
kan delta på en aktivitet, med samme utgangspunkt som de 
med norsk morsmål.

GLEDE OG NYSGJERRIGHET
Alle barn i SFO skal oppleve glede gjennom mestring i aktivi-
teter. Dette innebærer at det er positive voksne som jobber 
på SFO. Det er vårt ansvar å skape de positive situasjonene. 
Vårt mål er at barna får være delaktige og ha innflytelse i sin 
fritid på SFO. SFO-ene på Hitra jobber for å ha et miljø som 
stimulerer til nysgjerrighet. Dette innebærer at vi har et en-
gasjert personale, som har lyst til å gi av seg selv. 

MEDVIRKNING/ 
MEDANSVAR OG MESTRING
Vi legger opp til fleksible planer, såkalte aktive planer, hvor 
vi har mulighet til å gjøre aktiviteter ut fra barnas ønsker og 
behov. Vi har faste aktiviteter lagt til ukedagene, men innhol-
det i aktivitetene er ikke fastsatt. For at barna skal oppleve 
at de mestrer sin hverdag på SFO, må vi gi et aktivitetstilbud 
som er tilpasset deres forutsetninger.

Satsingsområder i Hitra kommune:
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Visjon: Barman oppvekstsenter 
 – et univers for lek og læring.
Knyttet til visjonen har vi tre mål.

Kreativitet: Vi skal gi utfordringer og ta utfordringer for å 
skape et kreativt miljø!

Mestring: Vi skal alltid ha minst to strategier for å skape 
mestring! 

Trivsel: Alle skal ha en god dag!

Dagsrytmen i SFO.
Kl. 07.15. Vi åpner. Barna har mulighet til å spise medbrakt 

frokost. 

Kl. 08.25. Vi rydder og går til klasserommene.

Kl. 13.10. Vi samles på SFO rommet og sjekker at alle er 
tilstede. 4. klasse har tilbud om leksehjelp fram 
til kl. 14.00, mandag og onsdag. Barna kan velge 
mellom ulike aktiviteter. 

Kl. 14.00. Opprydding og måltid. Det varierer mellom varm 
mat og brødmåltid. Vi legger vekt på at det skal 
være rolig under måltidet og at alle rydder etter 
seg.

Kl. 14.25. Uteleik. Etter maten er vi som regel ute til det er 
busstid. 

Kl. 14.45. Samling og opprop til buss. Det er alltid en vok-
sen med til bussplassen.

Kl. 15.00. De som er igjen leker enten ute eller inne til det er 
tid for rydding.

Kl. 16.30. Vi stenger.

Foreldresamarbeid
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foreldre og foresatte. 
Vi tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger, for å gi et 
best mulig tilbud til barna. Vi er tilgjengelige hvis det opp-
står behov for en samtale, ring eller ta kontakt personlig. 
Det deles ut månedsplan hver måned.

Ansatte i SFO:
Sylvia Haugen, Brit Fjeldvær, Heidi Nilsen Steinvik,  
Marit Nilsen, Kristin Sira Knudsen, Ragnhild Eide 

Telefon /sms: SFO 95 28 47 99

Telefon rektor: 72 44 19 16

Mail: kristin.knudsen@hitra.kommune.no 

Mail: linn.holmen@hitra.kommune.no 

Foresatte må alltid si fra til en ansatt på sfo når de henter 
barnet. Viktig i forhold til barnas sikkerhet.

Det er viktig at alle har klær som passer til været og at de 
har nok skifteklær, da vi er mye ute.

Visjon: Trygg seilas Med god bør Inn i framtida.

DAGSRYTME Mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Kl. 07.15 – 09.00 SFO åpner.
Frokost ca. kl. 07.30 – 08.30
Frileik ute og inne.
Barna rydder før første time starter 
kl. 9.00 

Kl. 14.35 Tar imot barna etter endt skoledag - 
Innkryssing

Kl. 14.40 – 15.15 Måltid
Kl. 14.35 – 16.30 Frileik inne/ute. Evt. Aktiviteter. 

SFO stenger 16.30.

Onsdag (skolefri)

Kl. 07.15 - SFO åpner
Frokost
Fri leik ute og inne  

Kl. 10.00 – 14.00 Fri leik ute og inne 
Aktivitet 

Kl. 11.30 – 12.00 Lunsj
Kl. 14.35 Tar imot barna som har hatt skoledag 

- innkryssing
Måltid

Kl. 14.00 – 16. 30 Frileik
SFO stenger 16.30

MÅLTID: 
Vi starter dagen med havregrynsgrøt for alle som ønsker. 
Dette er et gratistilbud. Det er også anledning til å ta med 
egen matpakke. På ettermiddagen spiser vi rett etter sko-
letid. Det er som oftest et smøremåltid, men innimellom har 
vi varmmat. På onsdager har vi ofte varmmat til lunsj. Er det 
spesielle behov å ta hensyn til så gi beskjed. 

FOR BARNAS SIKKERHET:
Gi alltid beskjed til en voksen når barnet blir hentet fra SFO. 
Gi beskjed til SFO dersom barnet ikke kommer på SFO pga 
sykdom eller annet.

HUSK:
Hjelp barna å holde orden i garderoben. Merk klær. Ha alltid 
klær slik at barna kan være ute i allslags vær og se til at bar-
net har skiftetøy tilpasset årstiden

KONTAKTINFO SFO
• 72 44 18 09  fasttelefon sfo

• 48 25 09 18  mobil sfo Denne har vi med oss når vi er ute

Mail: mosl@hitra.kommune.no

Mail: hege.ostmark@hitra.kommune.no

BARMAN OPPVEKSTSENTER, SFO FILLAN SKOLE, SFO
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Visjon: På Strand vil vi være, mestre og lære i flo og i fjære.

Vi på Strand har et flott og variert uteområde, lekeplass, 
kunstgressbane, gapahuk i skogen, fjæra, bondegård i gang-
avstand, båthavn. Mange muligheter.

DAGSRYTMEN:
Mandag: Sfo åpner 7.15. Barna spiser medbrakt frokost. 

Etter skole på mandager kl.14.00 har vi gryndag.=som er 
grøt. Aktiviteter ute eller inne. 

Tirsdag: Sfo 14.00 til 16.30. Meny havregrøt. GYMSAL. 

Torsdag: Brødmat. Litt data, spill, lek.

Fredag: Varm mat. Barna er med og lager maten, dekker 
bord m.m

Onsdag: "Bære sfo dag" som barna sier. Baking, ute og tur 
dag, kreative aktiv 

Gi alltid beskjed til en voksen når barnet blir hentet fra SFO. 
Gi beskjed til SFO dersom barnet ikke kommer på SFO pga 
sykdom eller annet.

Ansatte: Grete, Hilde, og Berit.

Telefon SFO: 72 44 20 74

Rektor: 72 44 20 70

Mail rektor: bjorg.jakobsen@hitra.kommune.no

Mail sfo.leder: berit.strom@hitra.kommune.no 

 

KVENVÆR OPPVEKSTSENTER, SFO STRAND OPPVEKSTSENTER, SFO
Visjon: Kunnskap, kjærlighet og omsorg-hånd i hånd.

DAGSRYTME Mandag, tirsdag, torsdag, fredag.

Kl. 07.00 – 09.00 SFO åpner.
Frokost ca. kl. 07.30 – 08.30
Frileik ute og inne.
Barna rydder før første time starter 
kl. 9.00

Kl. 14.35 Sfo starter
Kl. 14.40 – 15.15 Måltid
Kl. 14.35 – 16.15 Frileik inne/ute. Evt. Aktiviteter.

SFO stenger 16.15.

Onsdag (sammen med barnehagen)

Kl. 07.00 – 11.00 SFO åpner
Frokost
Fri leik ute og inne.

Kl. 11.00 – 11.30 Smøremåltid/Varm-mat.
Kl. 11.30 – 14.30 Frilek ute/inne. Evt.akt.
Kl. 14.00 – 16. 15 Vi spiser matpakke.

Frileik
SFO stenger 16.15

MÅLTID
Alle har med seg matpakke til frokost. På ettermiddagen 
spiser vi rett etter skoletid med varmmat på mandag og fre-
dag. På onsdager har vi ofte grøt til lunsj. 

FOR BARNAS SIKKERHET:
Gi alltid beskjed til en voksen når barnet blir hentet fra SFO.

Gi beskjed til SFO dersom barnet ikke kommer på SFO pga 
sykdom eller annet.

HUSK: 
Hjelp barna å holde orden i garderoben. 

Ha alltid klær slik at barna kan være ute i allslags vær og 
skiftetøy tilpasset årstiden.

KONTAKTINFO SFO
• 72 44 19 23 fasttelefon Kvenvær Oppvekstsenter

• 93 86 33 54  mob.

• Mail: goril.batvik@hitra.kommune.no

• Mail: Annette.lindroos@hitra.kommune.no

Årsplan for skolefritidsordningene på Hitra 2016-2017 Årsplan for skolefritidsordningene på Hitra 2016-20176 7



Visjon: Latter, lek og læring.  
Hverdagsmagi og vennegaranti.

Målet vårt er at vi skal utvikle barns sosiale kompetanse slik 
at de føler mestring i samhandling med andre. 

Knyttet til vår visjon jobber vi med at alle skal ha minst en 
venn, og vi vil ha litt hverdagsmagi i sfo. Det kan være nis-
sestreker til jul, rekordforsøk i mange rare og hittil ukjente 
grener, sfo-spøkelse som legger igjen lapper etc. Måneds-
planene legges i samarbeid med barna, da vi ønsker at skal 
ha medvirkning på sin hverdag.

Aktiviteter på SFO er for eksempel: gymsal, ute, data, spill, 
utforsking/forsøk, lego og annen konstruksjonslek, sløyd, 
forming, m.m. 

DAGSRYTME:
7.15: SFO åpner. Barna spiser medbragt frokost. For øvrig 
rolige aktiviteter. Skole kl. 8.20

14.00-16.30 (ma-ti-to-fr) Vi spiser kl. 14.00 og deretter har 
vi aktiviteter ute /inne. 

Onsdagene er vi oftest på tur. Mellom kl. 10.00 og 13.00/ 
14.00. Da har vi noen timer ledig til å utforske nærområdet. 
Vi er på tur i båt, i fjæra, til gapahuken og kråkeskogen m.m. 
Formiddagsmat kl. 10.30 ca.

16.30 stenger vi. 

Gi alltid beskjed til en voksen når barnet blir hentet fra SFO. 
Gi beskjed til SFO dersom barnet ikke kommer på SFO pga 
sykdom eller annet.

Ansatte på SFO er: Karin Selvåg, Hege Lervåg.

Telefon direkte til SFO: 72 44 18 45

Telefon Rektor: 72 44 18 30

Mail: jan.helge.asperheim@hitra.kommune.no

Mail: laila.bye@hitra.kommune.no 

 

KNARRLAGSUND 
OPPVEKSTSENTER , SFO


