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«Vilberg skole har et læringsmiljø der  
alle utvikler seg, trives og tar ansvar» 
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Velkommen til SFO ved Vilberg skole 
 
Vi som arbeider på SFO: 
 
Daglig leder: Heidi Synnøve Pedersen 
 
Barne- og ungdomsarbeider: Dorthe Grasmo 
Barne- og ungdomsarbeider:  Hege Finstad 
Barne- og ungdomsarbeider:  Nina Merethe Kulsrud 
Barne- og ungdomsarbeider:  Ann Therese Sjøli 
Barne- og ungdomsarbeider:  Lene Troberg  
Barne- og ungdomsarbeider:  Elias Zharifi 
Barne- og ungdomsarbeider:  Håkon Bjørklund 
Barne- og ungdomsarbeider:    June Granli Botner  
 
Assistent: Bente Millidahl 
Assistent: Inger Helene Moene Andresen 
Assistent:  Margrethe Bråten  
Assistent:  Tone Aina Fredriksen  
 
 

- De fleste som arbeider i SFO har kombinerte stillinger skole/ SFO 
- Vi er en lærlingebedrift og har gjerne en lærling  
- Vi har ofte praksiselever hos oss fra videregående skole 

 
Alle som jobber ved Vilberg skole må skrive under taushetserklæring og ha 
plettfri vandelsattest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktiske opplysninger 
 
Telefon: SFO kontor 66 10 72 54 
  SFO mobil 994 35 974  
  Kontor skole 66 10 72 50  
 
E-post:  heidi.synnove.pedersen@eidsvoll.kommune.no 
                      Vilberg.skole@eidsvoll.kommune.no  
 
SFO leder har kontortid fra 8.00 – 12.00 hver dag. Ta kontakt enten på telefon, 
mail eller kom innom kontoret. Det er viktig med en god dialog og vi ønsker et 
godt samarbeid med foresatte. 
 
Åpningstid i hverdagen:  7.00-8.00 mandag-fredag 
    13.00-17.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
    12.00-17.00 onsdag 
 
Åpningstid i skolens ferier: 7.00-17.00 mandag-fredag 
Juleaften    7.00-12.00 
Nyttårsaften   7.00-12.00 
Onsdag i påskeuka   7.00-12.00 
 

- Basetid i ferier er mellom 10.00-14.00. som betyr at de barna som skal 
være hos oss, kommer senest 10.00 og blir hentet tidligst 14.00. Grunnen 
er at vi da har mulighet til å ta turer utenfor skolens område. 

- SFO holder sommerstengt i uke 27, 28, 29 og 30. 
 

Det er viktig at tidene overholdes.  
Gjentatt for sen henting, kan føre til tap av plassen. 

 
SFO holder 5 planleggingsdager i året for 2017/ 2018: 

-  14. og 15. august 2017 
-  2. januar 2018  
- 3. april 2018 
- En inneklemt dag i mai- kommer tilbake med dato 

 
Påmelding/ påmelding ferie / utmelding: 

- SFO året er fra 01.august-31.juli 
- Påmelding gjelder fra den 1. i måneden 
- Utmelding gjelder fra den 1.i måneden 
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- Det er 2 måneders utmeldingstid, dette gjelder både for reduksjon fra 
hel til halv plass og for utmelding fra SFO tilbudet. 

- Innmelding 1. mai hvert år for SFO, om ikke ny innmelding skjer – vil 
plassen automatisk opphøre den 31. juli. 

- Det blir sendt ut påmelding til hver ferie – viktig at denne fylles ut og 
leveres til tiden. Dette fordi vi skal kunne bemanne riktig utfra antall 
barn, planlegging av mat, aktiviteter o.l.  

 
Plass i SFO tilbudet: 
Hel plass inntil 30 timer pr uke  inntil 50 timer i skolens ferie 
Halv plass inntil 15 timer pr uke Inntil 25 timer i skolens ferie 
Kjøp av enkelt dager inntil 5 timer Inntil 10 timer i skolens ferie 
 
Priser SFO: 
Hel plass kr. 2717,- pr måned 
Halv plass kr. 1824,- pr måned  
I tillegg kommer kr. 225,- pr måned i matpenger 
Kjøp av enkeltdager er kr. 230,- pr dag 
Kjøp av enkeltdager i skolens ferie er kr. 355,- pr dag  
 
Det er 10 betalingsmåneder i året. Juli og august er betalingsfrie.  
 
Dagsrutiner SFO: 
(generell oversikt) 

klokka  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
12.00   Samling/ 

opprop 
Tilrettelagt 
aktivitet/ 
Frilek 

  

13.00 Samling 
1. trinn  
spiser 
Frilek 
ute/inne 

Samling 
1. trinn  
spiser 
Frilek 
ute/inne 

Samling 
1. trinn  
spiser 
Frilek 
ute/inne 

Samling 
1. trinn  
spiser 
Frilek 
ute/inne 

14.00 Opprop 
2-4. trinn 
spiser 
Frilek 
ute/inne 

Opprop 
2 -4. trinn 
spiser 
Frilek 
ute/inne 

Opprop 
Alle spiser 
13.30 
Frilek 
ute/inne 

Opprop 
2-4. trinn 
spiser 
Frilek 
ute/inne 

Opprop 
2 -4 trinn 
spiser 
Frilek 
ute/inne 

15.00 Tilrettelagt 
aktivitet/ 
Frilek  
ute/ inne 

Tilrettelagt 
aktivitet/ 
Frilek 
Ute/ inne 

Tilrettelagt 
aktivitet/ 
Frilek 
Ute/ inne 

Tilrettelagt 
aktivitet/ 
Frilek 
Ute/ inne 

Tilrettelagt 
aktivitet/ 
Frilek 
Ute/ inne  

16.00 
17.00 

 



Kapittel 9A: 

- Gjelder også for skolefritidsordningen. 
- Nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 
- Skole og SFO har aktivitetsplikt. Plikt til å følge med, gripe inn og varsle. 

Samlingsstund SFO: 

- For å få oversikt over antall barn. 
- Gi og ta imot ulike beskjeder. 
- Snakke om aktuelle saker ved behov. 
- Informere om dagen. 

Aktiviteter på SFO: 
- Aktivitetene er lagt ut ifra årstid og temaer.  
- SFO gir ut månedsplan hver måned. 
- Aktivitetene er lagt opp slik at elevene kan velge å delta. 
- Enkelte aktiviteter som gruppa har, må alle være med på. 
- Noen ganger er det tilbud om aktiviteter utenifra som skjer i SFO-tiden, 

disse er det gjerne foreldrebetaling for.  
 
Frilek på SFO: 

- Det er en del frilek i SFO-tiden, dette er en viktig del av barns utvikling 
hvor de får trent opp mange ferdigheter som: sosiale-, motoriske-, og 
språklige ferdigheter.  

- Frilek er også med på å skape vennskap og relasjoner blant barna, gjerne 
på tvers av alder.  

- Det er mange barn som har en hektisk hverdag, hvor det lite tid til bare å 
være barn.  

- Frilek skjer under et aktivt og godt tilsyn av de voksne, det er de voksnes 
oppgave å tilse at leken er god og positiv. De kan gå inn å veilede og 
hjelpe de som trenger hjelp i leken.   

 
Måltider på SFO: 

- SFO serverer et måltid hver dag klokka 13.00 og 14.00. Klokka 13.30 på 
onsdager. 

- I skolens ferier holder SFO to måltider, klokka 9.30 og 14.00. 
- Barna har mulighet til å spise medbrakt matpakke på morgen-SFO. Innen 

7.30 slik at de rekker å kle på seg og gå ut til klokka 8.00. 
- Måltidene består av hovedsak brødmat, vi har gjerne 1 – 2 varmmåltider 

i uka. 



- SFO tilrettelegger for de med allergier, dietter o.l  
- SFO- måltidet er ment som et mellommåltid.  

  
Levering og henting på SFO: 

- Vi ønsker at dere foresatte kommer på SFO og henter. Da har dere 
mulighet til å se hva ditt barn gjør – noe barna og vi setter pris på. 

- Alle andre avtaler skal være avtalt skriftlig. 
- Skal ditt barn bli hentet av andre – gi beskjed.  
- Si alltid ifra til en voksen at du henter barnet ditt.  
- Parkering gjøres ved barnehagen. 
- Vi ønsker ingen biltrafikk på skolens område mellom 7.00-17.00. 

 
Klær:  

- Klær etter årstid og vær 
- Klær skal navnes 
- Skiftetøy 
- Gjenglemt tøy som ikke er navnet legges i «glemmekasser», etterhvert 

blir det kastet.  
- Sjekk jevnlig.  

 
Hva kan du forvente av SFO: 

- Barnet ditt skal oppleve ros og oppmuntring. 
- Barnet ditt skal får trøst og omsorg når det trenger det. 
- SFO-ansatte som har et godt og aktivt tilsyn. 
- SFO-ansatte som ringer deg og tar kontakt hvis barnet ditt blir skadet. 
- SFO-ansatte som møter deg med et blikk eller nikk og viser at de har sett 

deg, når de er innom. 
- SFO-ansatte som viser deg respekt og godtar dine løsninger knyttet til 

oppdragelsen av ditt barn, som du kjenner best. 
- SFO sørger for at du får skriftlig informasjon om planlagte aktiviteter. 

 
SFO forventer av deg som foresatt:  

- At du gir beskjed til en voksen, når du henter barnet ditt. 
- At du gir beskjeder om endringer som gjelder ditt barn. 
- At du leverer påmelding til ferier innen tidsfristen. 
- At du passer på at ditt barn har det det trenger av klær og skiftetøy. 
- At du tar deg tid til å lese informasjon som kommer fra SFO. 
- At du tar opp ros og ris på god måte med personalet og eller leder. 

 



 

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I EIDSVOLL KOMMUNE 

Vedtatt i Eidsvoll kommunestyre 28.05.2013 

 

1. INNLEDNING  

Skolefritidsordningene eies og drives av Eidsvoll kommune i samsvar med Lov og 

forskrifter om skolefritidsordninger av 1. januar 1999, kommunale vedtak og plan 

for den enkelte skolefritidsordning. 

 

2. FORMÅL  

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud før og etter skoletid for elever på  

1. – 4.årstrinn og for barn med funksjonshemminger på 1. – 7.årstrinn. 

Skolefritidsordningen tilbyr halv plass og hel plass. Det gis mulighet for kjøp av 

enkeltdager. 

 

Ordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og gi barna 

trygghet og omsorg. Barn med funksjonshemminger skal gis gode 

utviklingsmuligheter. Innholdet skal bygge på skolens verdigrunnlag og normer. 

Det skal legges vekt på utvikle ansvarlighet, selvstendighet, samarbeid og 

fellesskap. Ordningen skal bidra til å skape gode oppvekstvilkår i lokalmiljøet og 

dekke behov for tilsyn, omsorg og meningsfylte aktiviteter. Fri lek under tilsyn, 

lesing, bespisning og organiserte aktiviteter ute og inne, skal utgjøre en viktig del 

av innholdet. Ordningen skal gi muligheter for å utvikle kreativitet og stimulere til 

positiv personlighetsutvikling hos det enkelte barn. 

 
 

3. STYRING OG LEDELSE 

Kommunestyret vedtar mål og økonomiske rammer gjennom årlig rullering av 

Handlingsplan og budsjett. Det må minst være 6 deltakere for at en ordning skal 

starte opp. Etter søknad kan kommunestyret dispensere fra minstekravet. 

Rektor er administrativ og faglig leder på skolenivå. Skolefritidsordningen har en 

daglig leder.  

 

Det skal vektlegges et nært samarbeid med foresatte. Samarbeidsutvalget ved 

skolen skal holdes løpende orientert og skal kunne uttale seg og bli hørt om drift 

og utvikling av den enkelte skolefritidsordning. Det skal utarbeides årsplaner for 

ordningen i samarbeid med barnas foresatte. Den enkelte SFO har stor grad av 

frihet til valg av innhold og arbeidsmåter. Der forholdene ligger til rette for det, 

kan ordningene samarbeide med frivillige organisasjoner. Inntil 6 dager i året 

avsettes til planlegging, etterutdanning, kursvirksomhet m.m. SFO er stengt i 

disse dagene. 

 

 

 

4. OPPTAK OG OPPSIGELSE 

 



Opptak skjer hver vår før nytt skoleår og rullerende gjennom skoleåret. 

 

Dersom det er nødvendig med begrensing i opptaket, gjelder følgende 

prioriteringer for opptak: 

 

 1. Barn på 1.trinn og funksjonshemmede barn  

   2. « 2. trinn 

      3. « 3. trinn 

4. « 4. trinn 

 

Opptaksmyndighet er rektor i samråd med leder av fritidsordningen. 

Ved avslag på søknad om opptak er formannskapet klageorgan.  

 

Oppsigelsesfristen er 2 måneder, også ved overgang fra hel til halv plass. Tiden 

regnes fra den 1. i måneden etter. Denne fristen kan fravikes i spesielle tilfeller. 

Rektor har myndighet til å avgjøre hvorvidt fristen kan fravikes. 

 

Dersom foresatte kommer for å hente barna gjentatte ganger etter at ordningen 

er stengt, kan dette medføre tap av plassen. 

 

   

5. OPPHOLDSBETALING 

Kommunestyret fastsetter bestemmelser om oppholdsbetaling. Bestemmelsene 

fastsettes som regel i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i desember 

måned. Det fastsettes en betaling som gjelder for hele året. Denne fordeles på 10 

rater f.o.m. september t.o.m. juni. 

Betaling skjer for inneværende måned. Oppholdsbetalingen påløper fra den 1. i 

måneden barnet er innmeldt i SFO. Plassen kan disponeres fra dette tidspunkt. 

Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom plassen ikke er sagt opp. 

Manglende betaling medfører tap av plass på fritidsordningen. 

 
6. ÅPNINGSTID  

Skolefritidsordningene følger skoleåret dvs. fra 01.08. til 31.07 året etterpå. 

  

Pr. år:     Stengt 10 bevegelige helligdager, inntil 6  

    planleggingsdager og 4 sammenhengende uker om  

    sommeren. 

Oppholdstid hel plass: Inntil 30 timer pr uke i skoleåret, inntil 50 timer på  

    skolens fri- og feriedager. 

Oppholdstid halv plass: Inntil 15 timer pr uke i skoleåret, inntil 25 timer pr 

uke  

    på skolens fri- og feriedager. 

Pr. dag hel plass: Avgjøres av den enkelte skole etter drøfting med 

foresatte. 

Pr dag halv plass: Avtales med foresatte for skoleåret. Avvik fra oppsatt 

plan må avtales med 14 dagers frist. 

    

 Den daglige oppholdstiden for det enkelte barn bør ikke overstige 9 timer. 

 

I ferier samarbeider skolene om organisering av tilbudet. 

 

 

7. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL  



Lov og forskrifter fastsetter ikke nasjonale normer for inne- og uteareal. 

Skolefritidsordningenes leke- og oppholdsareal er en integrert del av skolen. Den 

enkelte skole vurderer om arealene ute og inne er tilpasset den aktivitet som skal 

drives. Fritidsordningen skal ha et baserom, men kan for øvrig benytte alle 

skolens arealer etter behov. Oppholdsarealet i basen settes til 1,5 m2 pr. barn. 

Denne arealnormen er ikke en øvre grense for antall barn som kan delta på 

fritidsordningen, men en øvre grense for hvor mange barn som kan være til stede 

i basen samtidig. 

Dersom det må settes begrensinger i opptaket, gjøres dette ut fra en vurdering av 

det totale arealet som fritidsordningen benytter. Vedtak om begrensinger i antallet 

barn på den enkelte skolefritidsordning, gjøres av Utvalg for oppvekst og levekår. 

 

8. BEMANNING  

Bemanningsnorm: 

 

Alle skoler som har tilbud om skolefritidsordning skal ha leder i hel stilling. 

I tillegg skal det ansettes assistent(-er) etter følgende mal: 

 

  1 – 10 påmeldte Ingen assistent 

11 – 25       «           0,7 assistentstilling 

26 – 35       «  1,2  «  « 

36 – 50       «   1,7  «  «    

51 – 70       «           2,5  «  « 

71 – 90       «           3,0  «  «  

91 – 110     «  3,5  « «  

111 – 130   «  4,0  «  «   

131 – 150   «  4,5 « « 

 

Det kan tilsettes ekstraassistent til barn med spesielle behov.  

 

 

9. TAUSHETSPLIKT  

Ansatte i skolefritidsordningen følger bestemmelsen om taushetsplikt iht. Lov av 

11. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. For personalet gjelder 

de til enhver tid vedtatte bestemmelser i kommunens tilsettings- og 

arbeidsreglement 

 

10. FORSIKRING  

Kommunen har egen kollektiv forsikring for barn i skole og skolefritidsordning. 

 

11. IKRAFTTREDELSE  

Vedtektene for skolefritidsordningen trer i kraft fra det tidspunkt de er vedtatt av 

kommunestyret  

 

 


