
Bakside  

 Nyttig å vite:  

             Plasstype:  Størrelse Pris  Kostpenger 

  100% plass   alle dager   kr 2780        kr 150 

   80%      4 dager  kr 2300 kr 120 

   60%      3 dager  kr 1760 kr   90 

   50%      2+3 dager  kr 1480 kr   75 

   40%      2 dager  kr 1200 kr   60  

  Morgenplass alle dager kr 1100 kr     0 

  Enkeltdager ekstra dag kr 210 pr dag/ inkl mat 

 

   Måltider:  

            Barna har med seg egen frokost. Hver dag blir det  

           servert lunsj og det er varmlunsj en dag, og middag en dag i         

          uken. Vi serverer også frukt og grønnsaker og har fokus    

         på å servere sunn og variert kost. 

 
 

    Månedsplaner og Årsplan: 

    Månedsplaner hvor de planlagte aktivitetene fremkommer.  

   Der vil også menyen for mat fremkomme. 

 Årsplanen vil ta for seg rammene for driften av SFO:  

For små mennesker i utvikling For små mennesker i utvikling 

                                       

   VELKOMMEN TIL OSS 
 

                S -  Sosialisering og samspill 

                 F - Fritid og fellesskap 

                 O - Omsorg og omtanke  

            Vi håper å se dere på SFO fra høsten 2020  

            Har dere øvrige spørsmål om tilbudet så ta kontakt !  

                       Søk om plass på www.rade.kommune.no    

                Skriv ”SFO ”i søkefeltet på høyre side øverst 

          Fagansvarlig SFO Per Morten Gustavsen     994 94 842  
            permorten.gustavsen@rade.kommune.no 

   



midtside  

   

 

”Jeg vet at du ikke er ”ny”- at du faktisk har levd i omtrent seks 

år og har øvet deg hver dag på viktige ferdigheter. De fleste 

nettene har du fått fred til å sove og lagre kunnskapen og  

erfaringene du har gjort   gjennom dagen. For noen uker siden 

hadde du din siste uke i barnehagen. Da var du størst og eldst, 

du hadde full oversikt over livet i barnehagen, du visste alt om 

lekene som fantes der og om hvilke voksne du kunne søke trøst 

hos. Jeg vet at du er et barn med massevis av erfaring og innsikt. 

Jeg gleder meg til å oppdage noe av det du kan. Jeg skal være på 

utkikk. Og når jeg ser noe du gjør eller sier noe som viser at du 

har denne klokskapen jeg ser i øynene dine, skal jeg gi deg en 

tydelig tilbakemelding. Du skjønner det, lille venn – at i tillegg til 

å være din høye beskytter, vil jeg være en voksen som viser at 

jeg forventer mye av deg! Jeg vil være din støttespiller, din  

trener i livet her på skolen.” (Ivar Haug) 

For små mennesker i utvikling 

Åpningstider:    06.45 til 16.45 

Åpent alle hverdager,  

Vi stenger til ferie i uke 28,29 og 30 

Stengt fra kl 12.00 onsdag før Skjærtorsdag. 

Vi følger 5 av skolens 6 planleggingsdager  

Årets plandager for resten av 2020 er: 

Torsdag 13. august og Fredag 14. august  

Fredag 13 november 2020 

Resten vil fremkomme i årsplanen som dere 

Kan finne på nett ... 

  

 

Hvorfor skal barna gå på SFO.    

Store deler av livet til et barn handler om skole og om fritid. Familie kommer først men like etter kommer 

venner og vennskap. I tillegg så kommer ulike typer idrett, klubber og lignede. På alle disse arenaene så må 

barna forholde seg til andre barn.  

Alle ønsker å ha venner og da først og fremst gode venner. Vennskap kommer ikke av seg selv. Det krever 

stor grad av sosial kompetanse, for å få et vennskap til å fungere og til å være godt for alle parter.   

Gjennom en strukturert men fritidspreget arena, så vil barna få store muligheter til å få seg nye venner på 

tvers av klasser.  Barna lærer sosiale koder, og gjennom dette igjen øker de sin sosiale kompetanse. Sosial 

kompetanse er en forutsetting for å kunne fungere godt i samfunnet og i jobb seinere i livet. På SFO møter 

barna engasjerte voksne som forstår barn, og kan veilede dem mens de går på veien gjennom livet.  

Med fokus på trygghet, samhold, glede og humor,                                                                                                    

så skal SFO være et sted hvor barna trives  

og utvikler seg til å bli gode venner og  

gode samfunnsborgere. Barn som  

omgås andre barn på fritiden får  

trent opp sine samspillsferdig- 

heter, sine empatiske evner,   

sin fantasi og kreativitet.  

SFO er en arena hvor barn blir tatt 

på alvor, får god omsorg, og får lov  

til å påvirke/medvirke i sin skolefritid.  

SFO er også et trygt sted å ha barna etter skolen.  

 

På SFO får barna lov å påvirke sin hverdag gjennom medbestemmelse.  Det 

betyr at vi lytter til hva barna er opptatt av, og til hva de ønsker vi skal gjøre på SFO  

BARNETS STEMME ER VIKTIG FOR OSS, OG DEN SKAL LYTTES TIL !  

FORELDRESAMARBEID:  

SFO er et tilbud som skal gi barna en trygg hverdag før og etter skolen. Sfo 

tilbyr mye mer enn mat og tilsyn. SFO skal være en naturlig forlengelse av 

skolen som danningsarena. Det vil derfor bli lagt stor vekt på et tett  

samarbeid mellom skolen og SFO og mellom SFO og det enkelte barns 

foresatte. SFO skal tilrettelegge for et forutsigbart og gjenkjennelig miljø, 

gjennom faste ukestrukturer i trygge faste rammer. Skjer det noe utover 

disse rammene, så vil det gis beskjed i god tid.  Foresatte og barn skal  

kunne planlegge og forberede seg, og sist men ikke minst, glede seg til ting 

som vanligvis ikke skjer. Felles generell informasjon skjer gjennom  

Facebook-gruppen, og viktige ting formidles via mail. Individuell kommuni-

kasjon/ informasjon skjer gjennom hente-og bringesituasjoner,, og eller 

via mob, og mail.      

Konstruksjonsleker 

BMX Fotball-SFO DANS  

                    Ansatte:     

                      Består av en Fagansvarlig med         

   høyskoleutdanning/ førskolelærer. 

         Assistenter hvor de fleste har barne-og ung-

domsarbeider utdanning eller annen relevant 

utdanning /erfaring.   

Sunn mat  

Karlshus Skole   Skoleveien 5  1640 Råde  mob 1.og 2. kl  459 74 141  /    3.og 4. kl 959 25 133 

Vi er mye ute  

FACEBOOK SIDEN finner du på:   Karlshus SFO  

Ha det gøy….  


