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Velkommen til SFO for trygge og aktive barn!
Det er en glede å ønske velkommen til oss.
Kodal SFO er et tilbud hvor barna kan leke, få nye
opplevelser og erfaringer, få nye venner og rett og slett ha
det moro. Trivsel og leken står høyt i fokus.
Dette er barnas fritid hvor de er i sentrum for lek og
aktiviteter.
Vi legger også til rette for planlagte og organiserte
aktiviteter. Dette kommer frem i planen som blir sendt ut
på visma hver måned.
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foreldre og
foresatte.
Personalet i Kodal SFO ønsker både barn og foresatte
velkommen og håper på en fin tid hos oss.
Ta kontakt hvis dere lurer på noe!

SFO mobil: 468 66 061
SFO-leder: Astrid-Helene Snygg: 948 21 619
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Om oss

Skoleåret 2022/2023 er det ca 70 barn på SFO
Vi er samlet borte i en base lokalisert på SFO-rommet, men benytter
også kunst- og håndverksrommet, mat- og helserommet og
idrettshallen, i tillegg til å være mye ute.
Skoleåret 2022/2023 er det 8 faste ansatte som er tilknyttet SFO, to
lærlinger, fem assistenter/fagarbeidere og en SFO leder.
Disse har forskjellige stillingsstørrelser og er derfor ikke alltid på SFO
til enhver tid. De ansatte arbeider også med elever i skolen.
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Praktisk informasjon
Åpningstid
Kodal SFO har åpningstid fra 07.00-08.30 og etter barnas skoletid,
frem til kl. 16.30.
Det holdes åpent i alle ferier, med unntak av helligdager, jul- og
nyttårsaften og 4 uker i juli, samt 5 planleggingsdager. Disse dagene
er regnet med i SFO avgiften. De av dere som har redusert plass, gi
beskjed før oppstart hvilke dager dere vil benytte.
I feriene kan man benytte det antall dager man har, og plassere de på
de dagene det passer best for dere.
De ulike plassene vi tilbyr ser dere oversikt over på neste side
sammen med en prisliste pr. 1.januar 2022.

Planleggingsdager for skoleåret 2022/2023 som er fastsatt er:
• Torsdag 11.august
• Fredag 12.august
De resterende dagene får dere informasjon om ved skolestart.
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SFO-plass
Betalingen skjer månedlig til Sandefjord kommune..
Fra 1. januar 2022 gjelder følgende priser. Kommunestyret fastsetter
hvert år satsene for foreldrebetalingen:
2 dager per uke
2 dager med 5 morgener
3 dager per uke
3 dager med 5 morgener
5 dager per uke
5 morgener
Kjøp av enkeltdag

1 710 kr
1 960 kr
2 020 kr
2 185 kr
3 115 kr
405 kr
315 kr

Fratrekk: Fra og med august 2022 vil alle barn på 1. trinn få 12 timer
gratis SFO som vil bli trukket fra på fakturaen automatisk. Man skal
ikke søke om dette. 12 timer gratis SFO er også uavhengig av inntekt.
Redusert foreldrebetaling: Man kan søke om dette i SFO dersom
husholdningens samlede brutto inntekt er mindre enn kr 571 000.
Søknadsskjema finner du på kommunen sin hjemmeside. Hvis du
også har barn i barnehagen så søker du på samme skjema for
begge/alle barna. Frist 1.juni hvert år. Endres inntekten vesentlig og
varig i løpet av skoleåret så kan man søke på nytt med ny
dokumentasjon. Dette gjelder også de som ikke har søkt tidligere.
Endringen gjelder eventuelt fra måneden etter at søknad og
dokumentasjon er mottatt.
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Oppsigelse og endring: Oppsigelse av plass registreres i
foresattportalen, Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (istasp.com) Det er den som står som regningsmottaker som må logge
seg inn og gjøre dette. Det samme gjelder ved søknad om endring av
plass. Når du har logget inn klikker du på Min side og deretter Mine
plasseringer. Det er en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden
for å si opp, det samme gjelder når man ønsker å endre plasstype.
Endringen vil skje fra den 1. i måneden. Sier man opp vil siste dag bli
den siste i måneden. Siste mulighet for å slutte uten å måtte betale
ut skoleåret er 30. april. Det kan søkes om plass gjennom hele året.
Barn som har fått plass i SFO, beholder denne til og med 4. trinn eller
til plassen sies opp elektronisk i foresattportalen. Fristen for
oppsigelse og endring av plass er en måned regnet fra den 1. i
påfølgende måned. Det kreves betaling ut vårhalvåret for barn som
slutter etter 1. mai. Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret.
Betaling for mat/aktiviteter kommer i tillegg. Det betales for 11
måneder i året, også om barna ikke møter alle dagene. Juli er
betalingsfri måned. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned.
Dersom fastsatt foreldrebetaling ikke finner sted innen rett tid, kan
SFO-plassen bli sagt opp med 4 ukers skriftlig varsel. Det gis mulighet
for å kjøpe enkeltdager også for barn som ikke til daglig går på SFO,
dersom det er ledig kapasitet. Det beregnes 25 % moderasjon for
søsken. Moderasjonen knyttes til den/de billigste plassen/-e.
Foreldrene har også ansvar for at det til enhver tid ligger korrekte
opplysninger i systemet hvis det skulle skje endringer.
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Ferier
SFO er åpen deler av skolens ferier og fridager, med unntak av
dagene som er beskrevet under “åpningstid”. Onsdag før
skjærtorsdag stenger vi kl.12.00.
Vi har egen påmelding til feriene som dere får varsel om i Visma, eller
i form av en Visma melding/e-post.
I feriene har vi en kjernetid som er mellom 10.00-14.00.

Bringe- og hentesituasjon
Barna registreres i Visma når de kommer til SFO. Skulle det være slik
at barnet ikke skal på SFO en dag må vi ha beskjed om dette fra
foreldrene på Visma.
Det samme gjelder avtaler om å bli med andre barn hjem.
Vi må også ha beskjed om andre enn de som har tillatelse, skal hente
barnet.
Ved henting er det viktig at dere sier ifra til en voksen så barnet blir
sjekket ut.
Hvis dere ikke skal hente barnet, men det skal gå hjem selv til et
bestemt tidspunkt registrerer dere dette i Visma. Der kan dere om
ønskelig også legge inn fast “gå-hjem” avtale.
SFO stenger kl. 16.30. Barnet må hentes/ gå innen det. Ingen barn
skal stå alene utenfor og vente, uten at det er avtalt spesielt.
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Garderobe
Barna har en fast garderobeplass som benyttes i skole- og SFO tid.
Alle barna må ha innesko og skiftetøy på plassen sin. Det er også
viktig at de har yttertøy som er tilpasset de ulike årstidene. Husk å
merke klær og eiendeler med barnets navn, om ikke legges det i
gjenglemt kassene i garderobene.

Spising
Barna må ha med matpakke selv til frokost året rundt, det er også
lurt å alltid ha en drikkeflaske på plassen. Frokosten spiser barnet på
mat- og helserommet fra 7.00-8.00. Når SFO har åpent i feriene må
barnet i tillegg ha med seg en matpakke til som de spiser i 14-tiden.
Vi serverer mat og drikke i 11-tiden i feriene.
I skolehverdagen spiser vi i grupper etter skoleslutt, med unntak av
onsdagene. Onsdagene spiser vi sammen på tur.
Vi serverer brødmåltid med frukt og grønt på mandag, tirsdag og
torsdag. Onsdager pleier vi å ha ulike varmretter og frukt. Fredager
serveres det pølser.
Det er viktig at dere gir beskjed om matallergier eller mat som deres
barn ikke kan spise skriftlig.
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Forventninger
Grunnforventninger vi har til barna på Kodal SFO.
Vi jobber kontinuerlig med dette gjennom hele året.
Avkledning:
•
•
•
•

Ta av seg yttertøy
Henge opp klærne
At de sier fra når de trenger hjelp
At de sier fra når de er våte

Påkledning:
•
•
•
•
•

Tar på alle klær når det er sommertid
Tar på det meste av klær selv når det er vintertid
Tar på sko med borrelås/ gummistøvler
Øver på å knyte skolisser
At de sier fra når de trenger hjelp

Spisesituasjon:
•
•
•
•
•

Vaske hender
Sitte rolig ved bordet
Innestemme
Sende ting etter forespørsel
Rydde etter seg selv

Lekesituasjon:
• La andre barn få være med i leken
• Ta vare på leker og spill
• Rydde når de er ferdige med en aktivitet
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Hva kan du forvente av oss på Kodal SFO?
Barnet ditt skal få trøst og omsorg når det trenger det.
Barnet ditt blir sett og hjulpet hvis de trenger å finne venner.
Vi ringer deg eller tar kontakt hvis vi er bekymret for noe knyttet til
ditt barn. De ansatte møter deg med et “hei” og viser at de ser deg
når du er innom, selv om de ikke alltid har tid til den lille praten.
Skulle du ha behov for en prat angående barnet ditt har vi selvsagt
tid. De ansatte viser deg respekt. Vi sørger for at du får informasjon
om planlagte aktiviteter. Førsteklassingene ønsker vi at rask skal
etablere trygghet og fortrolighet med andre barn og voksne den
første tiden, så dette blir tatt ekstra hensyn til den første måneden.
Barnegruppen deles i mindre grupper inne hele året hvor vi har ulike
lekestasjoner og matstasjon slik at vi best mulig får i varetatt alle
barnas behov. I utetiden på SFO leker alle barna sammen.

Hva kan du ikke forvente av oss på Kodal SFO?
At alle ansatte til enhver tid vet hvor alle barn befinner seg. Det er
mange kriker, kroker og steder å leke, men vi skal selvfølgelig hjelpe
deg å finne barnet ditt på kortest mulig tid. Overgangen mellom
barnehage og SFO er stor. Dette skyldes først og fremst
bemanningen. Derfor har vi dessverre ikke mulighet til den samme
oppfølgingen som man er vant til i barnehagen.

Vel møtt!

10

