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Forfall  

 

 Innhold i møtet Ansvar  

Sak 1 Rammeplan SFO v/Haldis 
Rammeplanen for SFO ligger tilgjengelig på UDIR sine nettsider.  
Rammeplan er en anerkjennelse for at SFO er en pedagogisk institusjon også, 
og at man skal reflektere over sin egen praksis.  
Rammeplan sikrer at alle barn skal få et godt SFO-tilbud uansett hvor de bor i 
landet. 
 
SFO-ledere i Lillehammer kommune møtes i eget forum en gang pr måned. 
Der jobbes det med innholdet i rammeplanen, og tar det med tilbake til 
personalgruppa. Det skal etter hvert ende i en felles årsplan for Lillehammer 
SFO.  
 
Det skal være to fagdager pr år for ansatte i SFO.  
Dette organiseres som to halve dager på høsten og to halve dager på våren.  
Jobber sammen med Charlotte Duesund gjennom Høgskolen i Innlandet.  
Jenny Furulund har også hatt et langt innhold på fagdagen om voksenrollen.  
 
UDIR har laget et fine kompetansepakker på nettsiden som gjør det lett for 
SFO å ta i bruk på sine møter der de kan reflektere og diskutere. 
 
SFO har møte fast en time i uken. Her evalueres det de prøver ut i SFO-tiden. 
SFO-møter handler også mye om drift og hvilke personer som er på SFO, 
men det skjer også utviklingsarbeid. Og utviklingsarbeid tar tid.  
 
SFO-ansatte er fagarbeidere som er praksisnære og gode med unger. 
Rammeplan og kompetanseheving gjennom kompetansepakkene til UDIR er 
en gave til en litt oversett arbeidsgruppe.  
 
Hvor har det vært naturlig for SFO-Jørstadmoen  å starte med 
kompetansehevingen? 
Kompetansepakkene starter på modul 1 og har en opplagt rekkefølge.  
 
Det er mange barn som er mye på SFO, mange starter tidlig i august, og det 
er mye kontakt med foreldre. Har man en 1.klassing er det ofte SFO man er i 
mest kontakt med. 
 
Det er sendt ut skriv til nye skolestartere om SFO. Samarbeidet med hjem 
starter allerede nå. Det er neste år skolestartere fra seks barnehager.  
 
På gult nivå fikk barna velge hvilke leker de ville ta med fra SFO, og barna 
kom med innspill selv om hva de ønsket å fylle dagen med på SFO.  
 
Har merket at det var fint for 1.trinn at de som kohort ble trygge på skolen 
og hverandre når det var gult nivå, men det var sårt at de ikke fikk være med 
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fadderne. På grønt nivå er det synlig at barna setter pris på friheten.  
Pandemien har gjort SFO flinkere til å se muligheter innenfor begrensede 
rammer.  
 
Kan SFO bruke k&h, kjøkken, sløyd? 
 
Før pandemien hadde SFO en aktivitet som ble kalt valg. Barna kunne 
bestemme selv hva de ville være med på ut fra et tilbud av aktiviteter, og 
frilek var alltid et valg. Under pandemien har det ikke vært rammer for det.  
 
Bemanningsnormen på SFO er 1 voksen på 18 barn. Og SFO må sørge for at 
bemanningsnormen overholdes. I bemanningen er det også elever med 
spesielle behov som skal ivaretas. 
 
Det er best at det at det legges opp til aktiviteter på onsdager eller 
torsdager, der elevene slutter tidligere. Da har man et godt utgangspunkt for 
å rekke å gjennomføre aktivitetene. Men da er det også mest unger og 
vanskeligst å organisere.  
 
Noen ganger ønsker foreldrene mer tilrettelagte aktiviteter for ungene sine, 
men barna selv ønsker å få leke.  
Dette var tydelig når det var VALG. Det var kjempepopulært til å begynne 
med, men etter hvert datt ungene av og ville heller få leke fritt. 
Det er viktig at aktivitetene og tiden på SFO er til barnas beste.  Det skal 
være barnas valg. Man må møte ungene og komme med forslag og tilbud.  
SFO skulle ønske budsjettet tillot mer, men har de siste 10 årene vært 15 000 
pr år.  
 
SFO-leder har prøvd å få tid i hallen, men den er så utleid. Det er mye press 
på Jorekstad-hallen.  
 
Kostnad:  
Barnehager får statsstøtte pr barn, men SFO er en selvkostdrift.  
Det er ikke samsvar mellom de to tilbudene. Barnehagekostnad holdes lavt, 
SFO-priser er høyere. 
 
Det er søskenmoderasjon på SFO og moderasjon for lavinntektsfamilier.  
 

Sak 2 Kakesalg- dugnad 
FAU beslutter at vi kjører en ny kakedugnad, siden flere av de vanlige 
inntektsmulighetene har falt bort som følge av koronasituasjonen også dette 
skoleåret. Vi prøver å satse på at vi har fått delt ut kakene før påske.  
 
Sende bestillingslister hjem i sekken mandag 7.mars. 
Samle inn bestillingslister mandag 14.mars og sendes hjem til 
foreldrekontakt som summerer og leverer denne elektronisk til Håkon 
Rustad på e-post:  
Kaker bestilles fredag 18.mars og kaker kommer ca fredag 25.mars. 
Foreldrekontakter henter kakene 1. april.  
 
Bestille materiell til bestilling og leverer til skolen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkon  
 
Alle i FAU 
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FAU-representant innhenter e-post fra foreldrekontakter på sitt trinn og 
sender til Håkon så raskt som mulig.  

Eventuelt Skolefotografering 
 
FAU har gode erfaringer med Kirsti Hovde, og vi vil støtte en lokal fotograf. Vi 
går for å fortsette å bruke Kirsti Hovde.  

 
 
 
 
 

 

Neste FAU-møte avholdes tirsdag 8. mars 2022 kl. 18.30. 

 

 

 


