
Velkommen til 3. Base! 

Vi på 3. Base ønsker barna på 3. trinn en god, trygg og harmonisk start på det nye skoleåret 2022/23. 

 

Plan og presentasjon av 3. Base 2022/23 

Vi er 4 ansatte på 3. base; baseleder Ines, Morten, Celina og Abdi. 
 
Flere av basens ansatte har lang og bred erfaring fra SFO-arbeid, samt at to har fagbrev som barne- 
og ungdomsarbeidere.  
 
Ved høstens oppstart så vil vi ha 57 3. klassinger ved basen. 
 
 
3. Base-område: 
      - Inne-området omfatter 3. klassegangen og rommene til alle fire 3. klassene, samt to  
              grupperom i 3. klassegangen. 

- Ute er det området rundt flaggstanga, store skolegård og nedover mot basketbanen og 
området ned mot grusbanen, samt ballbingen. 

 
 
Våre rutiner: 
Morgen- SFO 
Elevene som har morgen-SFO (kl. 07.30 - 08.30) møter i 3. klassegangen. Her blir de mottatt av en 
SFO-representant (kl. 07.30 - 08.30), kl. 08.00 kommer det ytterligere en SFO-representant. Det blir 
åpnet et klasserom, samt et grupperom. Elever som går i klasser hvor klasserommet er stengt 
benytter seg av det åpne klasserommene eller grupperommet. Dette innebærer at det ikke er noen 
faste plasser i klasserommene på morgen-SFO. Grupperommet brukes til Lego-bygging. 
Klasserommene, benyttes henholdsvis til tegning, lesing eller spill. 
 
Ettermiddags-SFO 
Ettermiddags-SFO starter rett etter skoleslutt og varer fram til kl. 17.00, og vi er 4 SFO-ansatte i jobb 
på basen. Antall ansatte på basen trappes ned fra kl. 15.30 da barna begynner å gå hjem. 
Rutinen her er at de respektive klassene spiser i hvert sitt klasserom. Det blir først foretatt opprop og 
gitt beskjeder til elevene. Dernest blir det servert mat, hovedsakelig brødmat med diverse pålegg, 
samt frukt eller grønnsaker. Elevene forsyner seg selv med mat og sitter på sine respektive plasser og 
spiser. 
 
Etter mat er det SFO-aktivitet 
Inne-aktiviteter består av; Tegning/Fargelegging, Maling, Lese, Perle, Lego- og klossebygging, Spill, 
Puslespill og Klippe-lime. 
Ute-aktiviteter består av; Fotball, Dansk stikkball, Døball/Slåball, Landhocky, Hoppetau, Strikk, 
Paradis, Lek i klatrestativ og husker, Bordtennis, Basketball, Sparkesykkel samt Aking, skøyter, Miniski 
og Bygging av snø-borg og –figurer når dette lar seg gjøre. 
 

3. Base baserer seg på å være mest mulig ute, så vel sommer som vinter. 

 

 



Andre aktiviteter: 

Av ytterligere tilbud for 3. base, ligger de generelle kurs og aktiviteter i SFO, som f.eks. Teater, 

Tegning, «Små kokker», Idrett, uteliv samt div. ukeskurs. 

Vi vil også legge opp til egne tema-uker hvor vi legger vekt på temaer som skolen p.t. jobber med i 
forbindelse med skolehverdagen, samt tradisjonelle spill og juletradisjoner. 
 
Mål for 3. Base: 
3. Base legger også opp til barnas egen frilek. I en hektisk, organisert hverdag, ser vi at det er godt for 
barna også ha muligheten til frilek sammen med andre barn fra klassen eller på tvers av klassene. 
Det er derfor et viktig mål for 3. base at barna får mulighet til frilek for å styrke barnas sosiale 
ferdigheter. 
 
Vi på 3. Base ønsker å være med å motivere barna på Nesoddtangen skole igjennom positive 

aktiviteter/leker som øker barnets selvfølelse ved økt mestring. Leker og aktiviteter som styrker 

barns kreativitet og utvikling av kognitive evner. Vi legger stor vekt på å utvikle barnets sosiale 

kompetanse, ved positivt samarbeid, empati, etikk, normer og regler.    

Våre aktiviteter/leker legger opp til å øke barnets grov- og finmotorikk, med de aktivitetene/lekene vi 

kan tilby. 

 
 
Vi ønsker at dere sender oss SMS-meldinger fremfor å ringe vedr. aktiviteter og henting etter SFO-
avslutning, da det til tider kan være litt hektisk - spesielt i overgangene rundt skoleslutt og kl. 
15.30. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
De ansatte ved 3.basen 
 
 

 


