
Slik jobber vi med sosiale relasjoner ved Nesoddtangen skole/ SFO 
 

Nesoddtangen barneskole og SFO ønsker å være en «Vi-skole», der ansatte i skolen og SFO 

samarbeider i arbeidet med å hjelpe elevene til å bygge gode relasjoner seg imellom. 

Nesoddtangen skole og SFO er opptatt av å skape et godt skolemiljø gjennom trygge og gode 

rammer for barn og voksne ved skolen, og vi praktiserer nulltoleranse ved mobbing, 

krenkelser og hærverk. 

 

Ved skolen vår så samarbeider skole og SFO tett med overgangen fra barnehage til skole, og 

med oppfølging av elever fra 1. – 4. trinn igjennom hele skoleåret. 

 

Litt mer konkret om hvordan vi jobber med sosiale relasjoner; 

 

I skoletiden: 

• Stort fokus på å inkludere alle i gruppen. Noen barn kjenner mange i gruppen, mens 

andre kjenner få eller ingen. 

• Bruk av læringspartner. To og to elever samarbeider om ulike oppgaver og 

aktiviteter. 

• Uteskole. Her foregår undervisningen ute, og det legges opp til mye praktiske 

oppgaver. 

• «Mitt valg» er et Opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og 

forebyggende arbeid. 

• Vennegruppe organiseres ved at kontaktlærer setter sammen grupper, og foresatte i 

gruppen rullerer på å ta med alle barna i vennegruppen med hjem. 

• Lekegrupper foregår i skoletiden både inne og ute. Kontaktlærer setter sammen 

gruppene og aktivitetene. 

• Bruk av stasjoner. Består vanligvis av fem stasjoner bestående hvor en av stasjonene 

har konstruksjonslek, og resten matematikk og norsk oppgaver. Arbeid med stasjoner 

har fokus på turtaking, samarbeid og problemløsning. Kontaktlærer deler elevene inn 

i faste grupper. 

• Det jobbes mye med rutine- og overgangssituasjoner, vente på tur, følge beskjeder 

og holde orden på egne ting. Bruk av dagsplan/ dagtavle er med på å skape oversikt, 

struktur og forutsigbarhet. 

• Frilek inne og ute. Lek er viktig for å bli kjent med medelever, og skape gode 

relasjoner. 

 

I SFO-tiden: 

• SFO viderefører skolens regler om trivsel og omsorg. 

• Det jobbes mye med rutine- og overgangssituasjoner, vente på tur, følge beskjeder 

og holde orden på egne ting. Bruk av dagsplan/ dagtavle er med på å skape oversikt, 

struktur og forutsigbarhet. 



• Frileken står sterkt på SFO, da mye av dagene er organisert i skoletiden. Den 

selvvalgte leken er viktig for å bli kjent med medelever, og skape gode relasjoner og 

samhandling med andre barn og voksne. Vi legger opp til frilek både inne og ute. 

• Stort fokus på å inkludere alle i gruppen. Noen barn kjenner mange i gruppen, mens 

andre kjenner få eller ingen. Vi er opptatt av at alle har noen å være sammen med, 

men gir også rom for barn som ønsker/ trenger litt alenetid. 

• Gjennom tilrettelagte aktiviteter og kulturaktiviteter (Utebasen, Idrett og diverse 

kurs) gis elevene mulighet til å oppleve glede og mestring.  

• Under normalt nivå er måltidet på SFO er en sosial og viktig del av SFO-dagen. Da 

sitter barn og voksen sammen, og samtaler rundt bordet. Barna får blant annet øve 

seg på å smøre mat, sende til hverandre, vente på tur og turtaking i en 

gruppesamtale. 

 

Skole og SFO: 

• Ledelsen ved skolen består av; rektor, ass. rektor, inspektør og SFO-leder. 

• SFO-leder og sosiallærer besøker barnehagene i nærområdet før skolestart, og har 

overføringssamtaler med barnehagepersonellet etter samtykke av foresatte. Det er 

viktig og fint for de nye skolestarterne får høre litt om hva de kan vente seg når de 

begynner på skolen, og at de har et par kjente fjes når de kommer på besøk og på 

første skoledag. 

• SFO-leder og sosiallærer har overføringssamtaler med kontaktlærere og baseledere 

ved SFO før skolestarterne begynner på skolen, slik at det kan tilrettelegges best 

mulig oppstart for alle elevene som starter ved skolen. 

• Igjennom året deltar SFO og skolen på samarbeidsmøter, trinnmøter og felles 

plandager. 

• Skolen og SFO er opptatt av et tverrfaglig samarbeid, også med andre instanser. 

• Et godt og nært foreldresamarbeid er viktig for oss. Vi ser på foresatte som en meget 

viktig ressurs i vårt arbeid med elevene ved skolen. 

 

Skolen og SFO oppfordrer alle til å bruke klasselisten, og jobbe seg gjennom den for å bli 

kjent med alle. Vi oppfordrer også til at alle inviteres i bursdager (f.eks. alle jentene/ guttene 

i klassen eller hele klassen). 

 

 

 

 

 

Hilsen ansatte 

v/ Nesoddtangen skole og SFO 


