
Nesoddtangen, 30. juni 2022 

Informasjon til foresatte ved Nesoddtangen SFO 

 

Fra neste skoleår vil vi gjøre noen små endringer på SFO, både i organiseringen av basene og 

i administrasjonen (SFO). 
 

Fra høsten 2022 så får SFO-leder to gode medhjelpere, dvs. åtte baseledere blir til to. 

Nesoddtangen SFO har vokst seg stor og er en av landets største, så vi har sett et behov for å 

fordele de administrative oppgavene blant flere. Baselederfunksjonen vil få en ny funksjon, 

og baselederne kommer til å jobbe med administrative oppgaver i skoletiden. I SFO-tiden vil 

baseleder jobbe ute på basene. Baselederne vil få ansvar for to trinn hver, og vil være 

nærmeste ledd mellom skole (kontaktlærer) og SFO. Skole og SFO samarbeider tett om 

elevene våre, og vi ønsker at den nye organiseringen skal bidra til et enda bedre samarbeid, 

tettere dialog og sikre en god skolehverdag for alle elever gjennom hele dagen. 
 

Helen Bevan blir ny baseleder for 1. og 2.trinn, og Ines Ganzer blir ny baseleder for 3. og 

4.trinn. Ines er også vår nyeste ansatt, og har tidligere jobbet ved Myklerud skole.  
 

Hjemmesiden vil bli oppdatert i løpet av juli/ oppstarten av august, og her vil dere finne 

kontaktinformasjon til baselederne, planer, informasjon om neste års kurs med mer. 

Informasjon om ukene før skolestart sendes ut i slutten av juli via Transponder. 
 

Fra høsten skjer det også èn endring til. Dette er en midlertidig endring, som gjelder for 

kommende skoleår. I år fikk vi inn et stort 1.klassekull, og det kommer nesten et tilsvarende 

kull til høsten. Vi har derfor besluttet å splitte 1. og 2.trinn på ettermiddagen neste skoleår. 

Grunnen til dette er for å gjøre basene mindre, som vi mener vil være til det beste for 

elevene. Færre barn på basen, mindre støy og mer plass å boltre seg på inne. 

 

Slik blir basene fra høsten 2022; 

Mega-basen (1a): 90 51 21 54 

Maxi-basen (1b): 91 62 26 28 

Mini-basen (1c): 40 41 52 60 

Midi-basen (1d): 40 41 52 61 

2.basen (2.trinn): 94 78 51 98 (tidl. nr. til SFO-kontoret) 

3.basen (3.trinn): 40 41 52 63 

4.basen (4.trinn): 99 10 11 28 
 

SFO-leder (kontor): 46 84 98 12 (betjenes mellom kl. 08.30 – 15.30) 

 
 

Takk for et fint samarbeid dette skoleåret, og ønsker dere alle en riktig fin sommerferie. 

 

 

Med vennlig hilsen 

SFO-leder Hege Granrud 

 

 


