
Nesoddtangen, 29. september 2022 

 

Informasjon om SFO i Høstferien u.40 (3. – 7. oktober 2022) 
 

I alle skolens ferier når SFO holder åpent så benytter vi kun SFO-inngangen via Lille 

skolegård. Alle andre dører vil være låst. 
 

I skolens ferier må også alt av skiftetøy og ytterklær tas med til og fra skolen hver dag, 

grunnet vasking av skolen.  
 

SFO holder åpent fra kl. 07.30 – 17.00 alle dager. Elever som har morgentilsyn kan komme 

fra kl. 07.30, elever uten morgentilsyn kan leveres fra kl. 08.30. Elever med 

ettermiddagstilsyn til kl. 15.30 må være hentet innen kl. 15.30. 
 

Ta med matpakke og drikkeflaske til lunsj hver dag. SFO ordner med ettermiddagsmat. 
 

1.trinn: 
Hele uken så vil de holde til i klasserommet til 1B og 1C (Maxi- og Mini-basen). Det er de to 

klasserommene nærmest SFO-inngangen. 
 

Elevene krysses inn på Maxi-basen om morgenen (til høyre når dere kommer inn).  
 

Benytt knaggene utenfor klasserommene til 1B og 1C, siden 2. – 4. trinn vil benytte seg av 

knaggene utenfor klasserommene til 1A og 1D. 
 

Ansatte som vil være sammen med 1.trinn er; Helen/ baseleder (man+tirs), Torill 

(man+tirs), Bianca (ons-fre), Iselin (man-ons), Susanne (alle dager), Annika (man-ons), Runak 

(ons-fre), Anne (tors+fre), Joakim (ons-fre) og Carine (alle dager). 
 

2. trinn: 
Hele uken så vil de holde til i klasserommet til 1D (Midi-basen). De ligger lengst inni gangen 

i 1.etg. når dere går inn SFO-inngangen (følg skilt). 
 

Benytt knaggene utenfor klasserommene til 1D.  
 

Ansatte som vil være sammen med 2.trinn er; Riziwan (alle dager), Mona (alle dager), 

Nickolas (man-ons), Leyla (tors+fre), Carine (ons) og Erik-Magnus (man+tirs). 
 

3. + 4. trinn: 
Hele uken så vil de holde til i klasserommet til 1A (Mega-basen). De ligger lengst inni 

gangen i 1.etg. når dere går inn SFO-inngangen (følg skilt). 
 

Benytt knaggene utenfor klasserommene til 1A.  
 

Ansatte som vil være sammen med 3.+ 4.trinn er; Ines/ baseleder (alle dager), Mikolaj (alle 

dager), Morten (man-ons), Abdi (man-ons) og Line (fre). 
 

Fra kl. 16.30 samles alle trinn inne på Maxi-basen, og fra kl. 16.30 er alle samlet på Maxi. 
 

Basetelefonene skrus på kl. 07.30 hver dag i Høstferien. SMS kan sendes hele døgnet 

SFO-leder er på huset tirsdag – fredag. 


