Bjørnemyr SFO
Velkommen til skoleåret 2017/2018

Bjørnemyr skole SFO
Tosletta 54
1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 96 61 52
Transponder. 59 44 01 15
Åpningstider: 07:30 - 17:00
Vi følger skolens jul og påskeferie
og har stengt i hele juli måned.
SFO har også 5 plandager .

SFO-leder: Elisabet Rye-Holmboe
Tlf. :
66966154 / 90674427
E-post:
elisabet.rye-holmboe@nesodden.kommune.no
Assistenter :
Christina Hansen (Gina)
Susanne Jørgensen
Georgios Mourlas
Thimios Karantonis
Madeleine Beck
Liv Kari Egeli

Bjørnemyr SFO
Vi ønsker å ha et tilbud der barna får god anledning til å leke, til å skaffe seg venner og til å
lære seg sosiale ferdigheter.
Personalet på SFO har variert faglig bakgrunn og erfaring. Til sammen utgjør dette
kompetanse i barne- og ungdomsarbeiderfag, omsorgsfag og pedagogikk. Vi er ca. 7-8
assistenter/fagarbeidere. Flere av oss arbeider også som dette i klasser og med enkeltelever i
skoletida.
På Bjørnemyr skole har vi også en avdeling som heter Lillebjørn. Dette er en avdeling for
funksjonshemmete barn i grunnskolealder. Elevene kommer fra hele Nesodden. Målet er og
"skreddersy" individuelle opplæringstilbud for disse barna. De er også på SFO og har med
seg sin egen assistent. Lillebjørn-assistentene kjenner derfor ikke SFO- barna/foreldre like
godt som resten av de SFO-ansatte. De hjelper selvsagt til når det er riktig og nødvendig.

Samarbeid hjem, skole og SFO
Skolens rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvar. SFO-leder har
ansvaret for den daglige drift og skal sammen med assistentene ivareta oppgaver som:
• Omsorg og tilsyn med barna ute og inne
• Tilrettelegging av måltider
• Planlegging og organisering av aktiviteter
SFO-leder har ukentlige møter med inspektør eller rektor på skolen. Leder er også med
på skolens ukentlige informasjonsmøte.

Levere og hente barn på SFO
Det er foresattes ansvar å levere og hente eleven på SFO. Dersom eleven skal hentes av
andre, eller gå på egenhånd, avtales dette skriftlig eller på telefon med SFO. Pass på at
barnet alltid blir «krysset inn og ut» av SFO.
Om det er avtalt at et barn som har plass til 15:30, skal bli med et barn med plass til
17:00 hjem, må disse hentes klokken 15:30. Da reduserer vi bemanningen fram mot
17:00.
Når barn ikke blir hentet til den tiden det er en skriftlig avtale i forhold til oppholdstid, vil
det bli gitt et gebyr for den første påbegynte time på kr. 200.- Utover den første timen
belastes et gebyr på kr. 100.- pr. påbegynte halv time.
Alle barna på SFO har hver sin hylle til å ha ekstra tøy i. Det er viktig at tøyet er merket
med barnets navn, da er det lettere for oss å finne riktig plass til tøy på avveie.
Foreldre/foresatte må passe på at barnet har det som trengs av skift i hyllen sin.
Er det noe dere lurer på eller gjerne vil snakke med oss om, er det bare å ta kontakt med
oss.

Måltider på SFO
Det er lagt inn kr. 174.- i månedsprisen til å dekke et mellommåltid hver dag. Det er ca. 9,kr. dagen.
SFO tilpasser også spesialmat som eks.glutenfritt og lactose til barn som trenger det..
Eksempel på en uke meny:
Mandag og onsdag har vi grønnsaksuppe, laks/ kylling wok, salater eller pasta.
Tirsdag og torsdag er det brødmat, hvor bordene dekkes med brød, knekkebrød og variert
pålegg. Barna smører selv maten sin på disse dagene, med unntak av varme dager hvor vi
serverer ferdigsmurte brett med mat utendørs.
Fredager er det taco, pizza, hamburger pølser el. lign. med bursdagsfeiring siste fredag i
måneden.
Frukt og/eller grønnsaker hver dag.
Ekstraservice:
Vi serverer havregrøt fra klokken 07:30 til 08:00 til de barna som har morgentilsyn. Er
barnet ikke glad i grøt, kan man ta med frokost hjemmefra.
I skolens ferie må barna med en enkel matpakke/drikkeflaske.

Kurs, aktiviteter
SFO har egen base der vi kan innrede til bare dette formålet. Rommene byr på mange lekeog aktivitetsmuligheter. Den nye hallen er også til disposisjon i SFO-tiden. Uteområdet gir
rikelig anledning til ulike aktiviteter og fysisk utfoldelse. I tillegg til egenstyrt tid får barna
også noen tilbud om organisert aktivitet.
Aktivitetene vil foregå fra klokken 13:30 til 15:30 en dag i uken fra september til april. Noe
vil være tilpasset årstiden.
Eksempler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karaoke
Forming
Småkokker
Dans
Tegning
snekre
Basket/Volleyball
Teater
Håndarbeid
Ski/skøyter

Oppsigelse av plass
Oppsigelsesfrist er en måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt, regnet fra den 1. i
måneden. Likevel kan plassen i vårsemesteret ikke sies opp med virkning etter 1. mai eller
i høstsemesteret med virkning før 1. oktober.

Foreldrebetaling
Betaling er pr. måned i 11 måneder
Det gis 25 % i søsken moderasjon.
Morgentilsyn 1dag
Morgentilsyn 07:30 - 08:30
Ettermiddag fram til 15:30
Ettermiddag fram til 17:00
Heldags 07:30 - 17:00

110.550.1496.- + mat kr.174.2230.- + mat kr.174.2882.- + mat kr.174.-

Ved skolens feriedager sender vi ut påmeldingslapp med bindende påmelding. Husk å
levere påmelding tilbake innen frist, ellers er man ikke garantert plass! Vi setter opp
vaktlister for assistenter ut fra påmeldte barn i ferier.
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