
 

Nesodden kommune  

NESODDTANGEN SKOLE og SFO 

        Adresse: Kongleveien, postboks 123, 1451 Nesoddtangen 

        Telefon: 66 96 47 00 - e-post: nesoddtangen.skole@nesodden.kommune.no 

 

Nesoddtangen, 2. november 2020 

 

Referat fra foreldremøte torsdag 29. oktober 2020 

 

Fremmøtte: 27 foresatte fra 1. – 4. trinn. 

 

Del 1: Nye foresatte ved Nesoddtangen SFO 

SFO-leder ønsket velkommen og informerte kort om SFO-tilbudet, før baselederne 

presenterte seg selv og basene. 

 

Etter presentasjonen ble det snakket litt om årets skolestartere og hvordan det har vært for 

dem i gult nivå.  

- Før sommerferien pleier det normalt å være to besøksdager på SFO for de 

førskolebarna på Nesodden som skal begynne på Nesoddtangen skole. Erfaring fra 

tidligere år er at disse besøksdagene er med på å gi barna som begynner på SFO et 

kjent fjes når de starter opp. I år gikk det dessverre ikke an gjennomføre dette.  

- En annen ting som var annerledes i år er at foresatte ikke har fått levere og hente 

elevene inne på skolen/ SFO. Elevene har måttet være mer ute, både i skoletiden og 

på SFO. De har også vært mer skjermet i SFO-tiden ute, nå som uteområdet er 

inndelt trinnvis. 

- Det som har vært likt for skolestarterne i år er organiseringen i ukene før skolestart. 

1. klassingene har holdt seg for seg selv, og har ikke vært sammen med 2. – 4. trinn 

under måltider og innelek/ -aktiviteter. 

- Etter skolestart har de fortsatt å være kun med 1. trinn, da trinnene ikke kan blandes. 

Normalt så ville èn 1. klasse vært sammen med èn 2. klasse i SFO-tiden. 

 

SFO-leder sa litt om forskjellene foresatte og barn møter når de begynner på skolen/ SFO. 

Barnehage Skole/ SFO 

• 1 voksen per 6 barn (storbarnsavd.) 

• Tett oppfølging av enkeltbarn 
gjennom hele dagen 

• Daglig informasjon ved henting 

• Mer strukturert lek; stasjonslek, 
lekegrupper m.m. + frilek 

• Kommunal og statlig økonomisk 
støtte + foreldrebetaling 

• 1 voksen per 15 elever 

• Støtte i skoletiden, ikke i SFO-tiden 

• Ikke mulig å gi daglige 
oppdateringer om dagen ved 
henting 

• SFO bygger på frilek 

• Kun foreldrebetalt 

• Mer ansvar på eleven/ foresatte for 
å holde seg oppdatert på 
informasjon (skole/ SFO) 

NB: Om dere ønsker å vite litt om hvordan barnet deres har det på SFO og om tilbudet på 

basen, ta gjerne kontakt med baseleder på e-post. 

 

Fra salen kom det spørsmål om SFO`s samarbeid med skolen og om matservering. 

http://www.nesodden.kommune.no/
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Del 2: Fellesdel 

SFO-leder informerte kort om samarbeidet SFO har med skolen, og at ledelsen ved skolen 

består av ny SFO-leder, ny ass. rektor, inspektør og rektor. Både SFO og skolen ønsker et 

tettere samarbeid og er opptatt av «Vi-et», da vi jobber med de samme elevene. SFO-leder 

har allerede deltatt på trinnmøtene til 1. – 4. trinn, for å sikre god oppfølging av elever i SFO-

tiden (siden det ikke følger med støtte/ ekstraressurser over i SFO-tiden). SFO, sosiallærer (1. 

+ 2. trinn) og skolens ledelse samarbeider også om å sikre en trygg og god overgang mellom 

barnehage og skole. 

 

SFO og skolen følger de samme retningslinjene og reglene, og kan ikke overstyre føringene 

og vedtektene som kommer sentralt fra kommunen. Dette gjeldet også føringene i 

forbindelse med Covid-19 som kommer fra Kriseledelsen i kommunen og Udir. 

 

Når det gjelder matservering på SFO så har ledelsen tatt en beslutning på at vi ikke serverer 

mat på SFO så lenge vi er i gult nivå. Slik dagens situasjon er nå så greier vi ikke opprettholde 

smittevernsreglene. Det har vært vurdert å servere kun ett måltid i uken, men vi har 

dessverre ikke mulighet til å fakturere for kun 1 dag. Dere blir ikke fakturert for kost/ mat nå. 

 

Alle elever som er på SFO må ha med 2 matpakker hver dag – 1 matpakke til lunsj (skolen) 

og 1 matpakke til SFO-måltidet. SFO serverer gratis frukt og grønnsaker hver dag. 

• Send med mat som metter – gjerne brødmat, grønnsaker, frukt, middagsrester (som 

ikke må varmes) o.l. Musli-/ mellombarer regnes ikke som mat som metter.  

• Pakk gjerne maten i 2 separate matbokser/ i matpapir/ pose. Det gjør det lettere for 

barnet å fordele maten utover dagen.  

• Elevene trenger også ha med vannflaske. 

• Pga. allergier på 2. trinn, så kan ikke elevene ha med seg sitrusfrukt med skall – 

frukten må være ferdig skrelt. 

• På 3. trinn er det nøtteallergi, så ingen må ta med seg nøtter. 

 

Skjema – «Opplysninger til SFO» (vedr. allergier, spesialmat m.m.) ble sendt ut til alle 27. 

september. Det er Kommuneoverlegen som har bedt barnehager, skoler og SFO om å 

innhente opplysninger om dette + at det må fremvises legeerklæring ved allergier og 

spesialmat. 

Det er kun noen få som har levert inn skjemaet, så det legges ved sammen med referatet.  

 

Spørsmål rundt dette kan tas opp med Kommuneoverlegen.  

 

Praktisk informasjon: 

Plandager og stengte dager ut skoleåret 2020/ 2021:  

• 30. oktober + 14. mai (plandager sammen med skolen) 

• Romjul, 3 dager forut for påske + hele juli måned. 

http://www.nesodden.kommune.no/
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Henvendelser til SFO: 

• SFO-leder: spørsmål/ informasjon om daglig drift av SFO + rutiner for på-/ avmelding 

og endringer av plass. 

• Baseleder: spørsmål/ informasjon om eleven og basen (best å sende på e-post, da de 

ikke alltid har tid til å prate i SFO-tiden) 

 

Informasjon: 

Hjemmesiden til Nesoddtangen skole og SFO er ikke oppdatert, og arbeidet med dette skal 

settes i gang. SFO-leder venter på tilganger for å kunne gjøre endringer på SFO sin side. 

Nå siden etter hvert blir oppdatert vil være mulig for dere foresatte å lese mer om 

tilbudene/ aktivitetene/ rutinene på de ulike basene, og om de ulike kursene som SFO tilbyr 

og annen nyttig informasjon. Kom gjerne med innspill til hva dere ønsker av informasjon der. 

 

Rutine for på-/ avmelding og endring av SFO-tilbud 

• Alle endringer gjøres i «Oppvekstportalen» som dere finner på Kommunens 

hjemmeside under fanen «barn og unge» og «felles informasjon skole». 

• Det er kun fakturamottaker som kan logge seg inn. 

• NB! Når dere søker SFO-plass første gang så vil denne løpe automatisk frem til dere 

gjør endringer (dvs. at dere trenger ikke søke SFO-plass for hvert skoleår)  

 

Ulike frister for endringer: 

• 1. april: gjelder for påmelding av nye elever (som ikke har plass) + endringer for 

elever som har SFO-plass som skal gjelde f.o.m. 1. august. 

• Mellom 1. mai og 30. september så kan dere ikke gjøre endringer eller si opp plassen 

(jfr. Kommunale vedtekter) 

• I perioden mellom 1. oktober og 31. mars kan det gjøres endringer. 

- 1 måneds oppsigelsestid 

- endring/ oppsigelse må registreres i «Oppvekstportalen» innen den 1. hver måned. 

 

Påmelding til SFO-kurs/ eksterne kurs: 

• Alle kurs som arrangeres i SFO-tiden informeres om via «kurs og ferie»-mailen. 

• SFO-kurs: Påmelding sendes tilbake til «kurs og ferie»-mailen (så fremt ikke annet 

står nevnt). Merk alltid med elevens navn og klasse. 

• Eksterne kurs i SFO-tiden: Påmelding sendes til kursholder – se nøye på 

kursinvitasjonen om hvor dere kan henvende dere/ melde dere på. 

 

Påmelding til høst- og vinterferieukene + ukene før og etter sommerferien: 

• Sendes ut via «kurs og ferie»-mailen. 

• Sendes ut noen uker forut for ferien, og det sendes også ut en påminnelse noen 

dager før fristen går ut (merk alltid med elevens navn og klasse). 

• Påmeldingen til ukene før skolestart sendes ut i midten av juni. 

http://www.nesodden.kommune.no/
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Bekledning/ skiftetøy 

Så lenge vi oppholder oss i gult nivå så har barnehager, skoler og SFO blitt oppfordret til å 

være mest mulig ute – uavhengig av vær. 

I delingstimene så er elevene også ute, så de trenger klær etter vær og årstid. 

 

Føringer fra Kriseledelsen og kommunen sentralt har åpnet opp for at skiftetøy og innesko 

kan ligge igjen på skolen – i merket pose, som skal ligge i barnets kurv. 

- I skolens ferier (når SFO har åpent) så skal også skiftetøy med hjem hver dag, grunnet 

renhold av skolens lokaler. 

Yttertøy, utesko o.l. skal tas med hjem hver dag, og skal være rent når det tas med tilbake. 

 

Vi oppfordrer alle til å merke alt av klær, skotøy, sekker, penal, matbokser, drikkeflasker 

o.l. Da er det større sjanse for at tingene finner veien tilbake til eieren, og letter jobben til 

«Garderobeheksa» veldig. 

- Umerket tøy og ting vil bli lagt i Samfunnshuset, og må hentes innenfor angitte 

tidspunkt som sendes ut på e-post av Gyrd («garderobeheksa») 

- Grunnen til at vi ikke har mulighet til å la klær bli liggende over lengre tid så lenge vi 

er i gult nivå, går på hygiene og at lokalene brukes av andre elever og eksterne barn 

knyttet til aktiviteter som foregår utenom skolen/SFO. 

 

På våte/ kalde dager trenger eleven: 

- Regntøy, støvler og regnvotter (med fôr når det er kaldt). Er regntøyet uten fôr så 

bør eleven ha ullgenser og ullbukse (evt. ullfleece) under regntøyet. 

PS: på ekstra våte dager (og når barnet skal på Utebase/ tur) kan det være lurt med 2 

sett med regntøy/ støvler, da elevene er ute både i skole- og SFO-tiden. 

- Vinterdress/ vinterbukse og vinterjakke + lue, votter, hals (ikke skjerf), ullgenser 

(evt. ullfleece) og varme vanntette sko. 

 

Tenk på 3-lags prinsippet – ull-/ superundertøy innerst, mellomlag i ull/ fleece, yttertøy 

 

Barnet trenger 1 – 2 klesskift med; bukser, jumper/genser, truser og sokker (juster etter 

årstid og vær) 

 

De dagene/ ukene eleven skal på Utebase/ tur eller har delingstime 

så er det spesielt viktig å passe på at barnet ditt har med yttertøy og 

sko til å være ute i på våte og kalde dager, og at det har med nok 

skiftetøy. 
 

 

http://www.nesodden.kommune.no/
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Oversikt over klassene/ basene/ baselederne i normalt og i gult nivå: 

Mega: består normalt av 1A og 2D. Baseleder er Helen, og holder til i 1A sammen med 

Annika i gult nivå. Theresa og Abdi er i 2D i gult nivå. 

Maxi: består normalt av 1B og 2B. Baseleder er Marianne, og holder til i 2B i gult nivå. Anette 

og Hassan er sammen med 1B i gult nivå. 

Mini: består normalt av 1C og 2C. Baseleder er Nils Petter, og holder til i 1C sammen med 

Nasra og Leyla i gult nivå. Husseyin er sammen med 2C i gult nivå. 

Midi: består av 2A både i normalt og gult nivå. På basen finner dere Runak og Torill 

(baseleder) 

 

- De voksne på trinnet samarbeider inne og ute. 

 

3. basen: ledes av Morten, og er lik både i normalt og gult nivå. Line, Nan, Anne og Riziwan 

er andre voksne dere finner på basen. 

4. basen: ledes av Helene og holder til i Speiderhuset sammen med Jasminka, Vermund, 

Renè og Amun (lærling). 

 

Endringer i gult nivå 

• Alle elevene er fordelt klassevis inne og trinnvis ute (skole og SFO) 

• Basene Mega, Midi, Mini og Maxi er omgjort – tidligere har en base bestått av èn 1. 

klasse og èn 2. klasse.  

• Færre kurs og aktiviteter i regi av SFO. Kun Utebasen, Idrett, små kokker (uten felles 

middag med foresatte), halloween-, tegne- og eventyrkurs som gjennomføres nå. 

• Felles månedsplan for 1., 2. og 3. trinn – normalt så har Midi og Mega en felles plan, 

Maxi og Mini en felles plan og 3. basen har hatt sin egen (4. basen følger fast opplegg 

som tidligere). 

• Ingen besøksdag for skolestartere på SFO før sommerferien. 

• Ingen besøksuke på Speiderhuset før sommerferien for elever som skal over til 4. 

trinn. 

• Levering og henting foregår ute. 

• Ingen matservering på SFO, for utenom oppkuttet frukt og grønnsaker (hver dag) 

• 2 matpakker og drikkeflaske må medbringes hver dag. 

• Strengere regler fro håndvask, hygiene og renhold. 

• Holde avstand – inndeling av uteområdet i soner/ trinnvis.  

• Elevene spiser ved sin egen (skole/SFO) – med unntak av Utebasen og 4. basen. 

• Utetøy, utesko og møkkete/ vått tøy må tas med hjem hver dag. Rent tøy tas med til 

skolen. 

• Elevene er mer ute både i skole- og SFO-tiden. 

 

 

 

http://www.nesodden.kommune.no/
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Uavhengig av nivå: 

• 1 voksen per 15 elever 

• Rutiner for på-/ avmelding og endring av plass. 

• Kjernetid mellom kl. 10 – 14. i skolens ferier. 

• Elevene må meldes på til SFO i høst- og vinterferien + ukene før skolestart. 

• Mobilbruk og smartklokker er ikke tillat i skolens åpningstid (kl. 07.30 – 17.00). Skal 

ligg avslått i sekken. Ring skolen/ basen om dere ønsker å få tak i eleven eller trenger 

å gi beskjeder. 

• Informasjon vedr. henting/ bli med hjem/ annet vedr. barnet skal sendes til 

basetelefonen barnet ditt hører til (eks. 2D sender sms til Mega-telefonen osv.) 

• Elever som har oppholdstid frem til kl. 15.30 sendes hjem da, for utenom når klassen 

er på Utebasen (da får de gratis opphold frem til Utebasen er tilbake. 

 

Om skolen havner i rødt nivå igjen, så vil skolen og SFO forholde oss til bestemmelser fra 

Kriseledelsen i kommunen + Regjeringen/ Udir. 

- Vi anbefaler dere å sjekke e-posten deres jevnlig hver uke så lenge pandemien pågår. 

 

Spørsmål fra salen: 

I tillegg til spørsmål om matservering og henting av gjenglemt tøy, så kom det spørsmål om 

hvorfor det ikke er så mange elever ved 3. og 4. basen som benytter seg av SFO lenger. Dette 

spørsmålet er også noe vi på SFO har stilt oss. Det vi har sett er at flere ved alle trinn har 

endret tilbudet kun til å gjelde ettermiddagstilsyn frem til kl. 15.30. Grunnen til dette kan 

bl.a. skyldes at flere foreldre har hjemmekontor og derfor ikke har samme behov for et 

fulltids tilbud. Leder for 3. basen kunne fortelle at rett før nedstengingen i år så gikk nesten 

alle elevene på 3. trinn på SFO, men at flere ikke har kommet tilbake etter at skolen åpnet 

opp igjen. Hvorfor tallet er lavt på 4. basen, da spesielt antall jenter, er vanskelig for oss å 

svare på. En far kom med et innspill om at jentene velger SFO bort når venninnene ikke går 

der. Det kom et forslag om å gjøre 4. basen mer attraktivt, og det var ønskelig om mer 

informasjon og reklame for basene til både elever og foresatte.  

 

SFO-leder ønsker flere tilbakemeldinger fra foresatte og elever om hvordan de opplever 

tilbudet SFO gir, slik at vi kan jobbe for å gjøre tilbudet enda bedre. 

 

 

02.11.2020 

Hege Granrud 
SFO-leder v/ Nesoddtangen Skole 

Mob.: 46 84 98 12, Mail: hege.granrud@nesodden.kommune.no/ 
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