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VELKOMMEN
som bruker av SkoleFritidsOrdningen i Haugesund kommune
Skolene i Haugesund kommune skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med
lovverk og læreplan. SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever fra
1. til 4. trinn, og for elever i 5. – 7. trinn med særskilte behov.
Opplæringsloven § 13.7 sier:
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter
med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode
utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal være eigna for formålet.
SFO håndboken skal gi både informasjon og være kvalitetsveiledende.
Haugesund kommune ønsker en god SFO, med glade og aktive brukere. Håndboken er et ledd i arbeidet for å skape klare forventninger til skole og brukere om
hva SFO er og hvordan tilbudet er organisert.
Håndboken er å anse som et styrende dokument som skolene til enhver tid
er forpliktet til å følge.

Foto: Tor André Johannessen

Haugesund kommune ønsker foresatte, barn og ansatte lykke til med en
spennende fritid i SFO.

Odd Henry Dahle
Rådmann
Haugesund kommune
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INNLEDNING
Håndboken er et styringsdokument, som skal gi nærmere retningslinjer for
innhold og kvalitet i SFO i Haugesund kommune. Alle skolene er til en hver tid
forpliktet til å følge denne håndboken.
Håndbokens hensikt
• Dokument for å sikre en felles kvalitetsramme for SFO tilbudet i
Haugesund Kommune
• Et styringsredskap for enhetsledere, SFO/avdelingsledere og SFO ansatte
• Gi god informasjon til foresatte/brukere

Sommerlarve, Lillesund SFO
Foto: Nina Næss
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OM SFO
SFO i Opplæringsloven
Kommunen utformer tilbudet ut fra kravet i opplæringsloven om at kommunen
skal gi et tilbud før og etter skoletid for 1. - 4. årstrinn og for barn med særskilte
behov på 1. – 7. årstrinn. Opplæringslovens § 9a-8 understreker at kravene til
skolemiljøet skal gjelde for skolefritidsordningen. Dette gjelder også når skolefritidsordningen omfatter aktiviteter utenfor skolens område, eller blir drevet i
lokaler utenfor skolen. Hovedmålet for SFO står i Opplæringsloven § 13-7, der
står det blant annet: Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter. Utgangspunktet skal være barnas alder, funksjonsnivå og
interesser. Barna skal gis omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis
gode utviklingsvilkår. Les mer om opplæringsloven side 11.
Vedtekter for SFO
Bystyret vedtar rammene som SFO i Haugesund kommune opererer etter. Disse
kan du lese mer om på s. 13.
Samhandling skole og SFO
Som navnet ”skolefritidsordning” tilsier, skal SFO være både en del av skolen, men
også være barnas frie tid innenfor skolens regi. Erfaringer viser at SFO tilbud som
scorer høyt, er integrert i skolens helhetstenkning og planlegging. SFO er en del
av skolens tilbud, og det er viktig for barna å oppleve dagen sin som en helhet.
Personalet tilstrebes å ha stillinger som er kombinert skole, leksehjelp og SFO.
Leksehjelp er et frivillig gratis tilbud som gis i skolens regi. Skolens ordensreglement
gjelder også for SFO.

Lekeplass, Austrheim skole
Foto: Hanne Jørgensen

Samarbeid med foresatte
SFO i Haugesund ønsker å ha et godt samarbeid med foresatte. Foresatte skal bli
møtt på en positiv og profesjonell måte, og de skal oppleve at barna er trygge og
trives. Det vil bli lagt ut informasjon på kommunens og skolens nettsider. Hver skole
sender i tillegg ut relevant informasjon om SFO-hverdagen.
På våren blir det kalt inn til et informasjonsmøte for foresatte som har barn som skal
begynne på skolen påfølgende høst. Her vil en del av møtet inneholde informasjon
om SFO. Avdelingsleder/SFO personal vil også delta på besøksdagen i mai/juni.
Videre faste møtepunkt vil være gjennom foreldremøter på trinn hver høst, hvor leder
av SFO eller en representant fra SFO vil være tilgjengelig.
Foresatte er velkommen til å ta kontakt med den enkelte SFO om det er noe de
ønsker å prate om. For å kunne legge til rette best mulig, er SFO’ene i Haugesund
avhengig av et godt samspill med foresatte. Samarbeidet kan være gjennom henteog bringesituasjonen, en telefon, en melding eller en mail. Det avtales møter ved
behov.
På internett finner dere skjema og informasjon om SFO og den enkelte skole.
Påmeldingsfrist er 15.mars for påfølgende skoleår.
Kommunens hjemmeside: http://www.haugesund.kommune.no/
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Sikkerhet
Den enkelte skole utarbeider rutiner for henting og hjemsending av barn fra SFO.
Krav til sikkerhet for barn i SFO gjelder som for øvrig i skolen.
Forsikring
Personskader som oppstår i skoletiden på skolens område omfattes av
folketrygdeloven som yrkesskade, mens opphold utenfor skolens område og
i SFO utover ordinær skoletid omfattes av en egen kollektiv ulykkesforsikring
i Haugesund kommune.
Melding av skader
Alle personskader skal meldes gjennom folketrygden på eget skjema og til
kommunens forsikringsselskap. Skolen har skjema for innmelding av personskader både til lokalt trygdekontor og til forsikringsselskap.
Ballbinge, Lillesund skole
Foto: Anne Karin Nesse Lande

Planer
Med utgangspunkt i oppsatte mål, fokusområder og en fritidspedagogisk
tenkning, skal den enkelte SFO utarbeide årshjul for utvikling og drift av
virksomheten. Årshjulet skal gi en oversikt over prioriteringer og innhold i
året som kommer, og bør inneholde:
• Overordnende målsetninger i fht. fokusområdene
• Tema
• Emner/aktiviteter
• Gode daglige rutiner
I tillegg vil den enkelte SFO lage egne periodeplaner.
Kompetanseutvikling
Rektor har ansvar for at planlegging og gjennomføring av kompetansehevingstiltak for sin skole blir ivaretatt. Det er viktig å legge til rette for å øke
kompetansen i praksisfeltet og bidra til refleksjon rundt egen praksis.
SFO har 5 planleggingsdager i løpet av et skoleår. De benyttes til forberedelse,
planlegging og kompetanseheving for personalet. Skolene informerer om dato
for planleggingsdagene.
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Målsetting
SFO i Haugesund skal være et fritidstilbud til alle elever på 1. - 4. trinn og til
barn med særlige behov på 5. - 7. trinn. I SFO skal barna oppleve mestring i et
miljø preget av omsorg. Tilsynet skal være så godt at de foresatte er trygge på
at sikkerheten blir ivaretatt. I SFO skal barn få mulighet til å delta i leke-, kulturog fritidsaktiviteter. Et likeverdig tilbud er viktig til de funksjonshemmede barna,
som også skal få tilrettelagt et tilbud de kan delta i ut i fra sine forutsetninger.
Gjennom valgfrihet i lek, kultur- og fritidsaktiviteter, omsorg og tilsyn skal SFO
være en arena for sosialisering, allmenndanning og læring. SFO i Haugesund
skal ha tydelige og omsorgsfulle ansatte som tilrettelegger for allsidig aktivitet
tilpasset barnegruppen.
4 fokusområder med målsetninger
1. Tilsyn med omsorg og trygghet
Målsetning: Alle barn i SFO skal oppleve respekt, tillit og likeverdighet. Barna
skal oppleve tydelig og trygt personal som leder og tar ansvar for kvaliteten i
all samhandling.
2. Lek – ”ha det kjekt”
Målsetning: Barna i SFO skal ha tid og rom for fri lek og lære gamle og nye
organiserte lekeformer.
3. Kulturaktiviteter – ”sang, dans, spill og opplevelser”
Målsetning: Alle barn i SFO skal oppleve mestring og glede ved å delta i
varierte kulturaktiviteter.
4. Fritidsaktiviteter
Målsetning: Barna i SFO skal være fysisk aktiv i å delta i forskjellige idrettsog friluftsaktiviteter

Hoppetau, Saltveit skole
Foto: Geir Holm
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FOKUSOMRÅDER
Tilsyn med omsorg og trygghet
Målsetting
Alle barn i SFO skal oppleve respekt, tillit og likeverdighet. Barna skal
oppleve tydelig og trygt personale som leder og tar ansvar for kvaliteten i
all samhandling.
Tilsyn og omsorg i SFO
Personalet i skolefritidsordningen skal være gode modeller for barna gjennom
språk og handling, løsninger og væremåter. Dette innebærer at ferdighetsområdene for utvikling av sosial kompetanse er synlige i personalets væremåte.
Evne til å reflektere over egen praksis og egne holdninger er et viktig element
i voksenrollen. Det handler om å være oppmerksomme og imøtekommende
overfor barns behov og bekrefte positivt atferd.
Oppned, Austrheim SFO
Foto: Bjørg R. Nordahl

Personalet skal være gode gruppeledere med blikk for hvert enkelt barn.
Lederen er klar og tydelig i sin kommunikasjon, slik at barna ikke er i tvil om
hva som forventes. Personalet må balansere det å sette grenser og vise
omsorg. De skal hjelpe barna til å bli mer selvstendige og ta stadig større
ansvar for egne holdninger og væremåte.
Omsorg har med hvordan mennesker forholder seg til hverandre og hvordan
det vises omtanke for hverandre i hverdagslivet. For å utvikle en trygg skolefritidsordning må personalet delta i og utvikle sosialt kompetente barn som
kan kommunisere med jevnaldrende og voksne, og som mestrer forventninger
til positiv adferd. Forskning definerer ferdighetsområder for sosial kompetanse
som empati, samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, problemløsing og humor.
Viktige faktorer
• Personalet ved SFO tar ansvar for å veilede og hjelpe det enkelte barn
i å utvikle sosial kompetanse
• Personalet ved SFO skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å
forebygge mobbing
• Personalet ved SFO legger rammer som gir barna muligheter for
medbestemmelse og innflytelse på egen tilværelse
• Personalet ved SFO snakker og samhandler med barna og om barna
på en positiv måte
• Personalet ved SFO kjenner regler og rutiner
• Personalet ved SFO har felles forutsigbare reaksjonsmønstre på
situasjoner og handlinger i barnegruppen
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Lek — ”Ha det kjekt”
Målsetting
Barna i SFO skal ha tid og rom for fri lek og lære gamle og nye organiserte
lekeformer.
Lekens motiv og mål
Leken er barnas viktigste aktivitet. Gjennom leken får barna bearbeidet opplevelser
og følelser. Leken gir erfaringer og opplevelser sammen med andre barn. Samtidig
får de prøve ut ulike roller i leken.
I pedagogikken er lek en viktig faktor i barns utvikling og læring
• Barnet henter innholdet til leken fra det virkelige liv, og leken er en forberedelse
til voksenlivet
• Gjennom leken bearbeider barnet problemer og inntrykk som det måtte møte i
hverdagen
• Gjennom leken utvikler barnet seg motorisk og psykisk
• Gjennom leken trener de opp evnen til empati og samarbeid
Fri lek og organisert lek
I Haugesund skal skolefritidsordningene legge til rette både for fri lek og organisert
lek. De må få leke uforstyrret under tilsyn. Personalet skal gi støtte og hjelp ved
behov. De organiserer også lekeaktiviteter der de deltar aktivt med styring og regler
for leken. Mange barn trenger styring, regler og voksenveiledning for å kunne leke.
Personalet i skolefritidsordningen må observere og vurdere barna i begge lekeformene og gripe inn når situasjonen tilsier det. Dagsorden ved den enkelte
skolefritidsordning skal være så fleksibel at det ikke blir nødvendig med avbrudd
i barnas lek.
Viktige faktorer:
• Personalet ved SFO skal ha nødvendig kompetanse til å organisere gamle og
nye leker/lekeformer
• SFO legger til rette for variert lek og organisert lek ute og inne
• Personalet ved SFO motiverer, inspirerer og veileder barna
• SFO gjør de tilpasningene som er nødvendig for at funksjonshemmede barn
skal kunne delta i leken
Innelek, Lillesund SFO
Foto: Anne Karin Nesse Lande
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Kulturaktiviteter – ”Sang, dans, spill og opplevelser”
Målsetting
Alle barn i SFO skal oppleve mestring og glede ved å delta i varierte kulturaktiviteter.
Kultur i SFO
Skolefritidsordningene i Haugesund skal la barna få oppleve og ta del i
kunst- og kulturuttrykk. Skolefritidsordningene må også legge til rette for
barnas egenutfoldelse. Kunst og kultur er viktige virkemidler for å utvikle
ulike dimensjonene i barnas sosiale kompetanse, empati, evne til samarbeid,
selvhevdelse, selvkontroll, evne til ansvar og lek, glede og humor.
Viktige faktorer
• SFO legger til rette for at barna får møte forskjellige former for kunst- og
kulturuttrykk
• Personalet ved SFO organiserer aktiviteter slik at barna får være kunst
– og kulturaktører

Fritidsaktiviteter
Målsetting
Barna i SFO skal være fysisk aktive gjennom å delta i forskjellige idretts- og
friluftsaktiviteter.
Fritidsaktiviteter på SFO
Personalet i skolefritidsordningen legger til rette for variert idretts- og friluftsaktiviteter, for å gi innblikk og skape nysgjerrighet for de ulike aktivitetene
som finnes i lokalmiljøet.
Viktige faktorer
• Personalet ved SFO organiserer og arrangerer forskjellige fritidsaktiviteter
• Personalet ved SFO veileder barna i forskjellige regler for spill og andre
aktiviteter
• Personalet ved SFO motiverer og inspirerer barna til å delta i fritidsaktiviteter
Fallskjerm, Lillesund SFO
Foto: Nina Næss
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LOVGRUNNLAG
Opplæringsloven
Skolefritidsordningen (heretter forkortet SFO) er hjemlet i Opplæringsloven
§13-7 Skolefritidsordninga
”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for
1.-4.klassetrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.klassetrinn.”
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter
med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast
gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne,skal være eigna for formålet.
Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om
• eigarforhold
• kven som er opptaksmyndigheit
• opptakskriterium
• opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
• foreldrebetaling
• leike- og oppholdsareal
• dagleg opphaldstid og årleg opningstid
• bemanning og leiing
Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere administrativ og fagleg leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet. Kommunen kan
krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.
Regelen i § 10-9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga.
Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles fyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører
tilsyn med private skolefritidsordninga. Departementet gir nærmare forskrifter
om skolefritidsordninga.

Hoppetau, Lillesund SFO
Foto: Nina Næss

Andre aktuelle paragrafer i opplæringsloven:
Opplæringslovens bestemmelser i § 14-1 om statlig tilsyn og kontroll og § 11-1
om brukermedvirkning i skolen kommer også til anvendelse på SFO.
Opplæringsloven § 10-9 Politiattest
”Dem som skal tilsetjast i grunnskolen, må leggje fram politiattest. Attesten
skal vise om vedkommande er sikta, tiltalt eller dømd for seksuelle overgrep
mot barn. Personar som er dømde for seksuelle overgrep mot barn, skal ikkje
bli tilsette i grunnskolen.
Kommunen kan krevje politiattest etter første leddet også for andre personar
som regelmessig oppheld seg i grunnskolen.
Departementet gir nærmare forskrifter.
Opplæringsloven kapittel 9a - Elevene sitt skolemiljø
Dette kapittelet omhandler elevenes arbeidsmiljø, både det fysiske og det
psykososiale arbeidsmiljøet. §9a-1 beskriver generelle krav:
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”Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.”
Skolen må gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å innfri lovens krav.
§ 9a-8 understreker at kravene til skolemiljøet skal gjelder for skolefritidsordningen:
”Føresegnene i dette kapitlet gjeld også for skolefritidsordning oppretta etter
lova her.”
Dette gjelder også når skolefritidsordningen omfatter aktiviteter utenfor skolens
område, eller blir drevet i lokaler utenfor skolen.

Småstjerner, Hauge SFO
Foto: Margareth Vestre

Tilsyn og sikkerhet
Forskrift til opplæringsloven § 12-1 som omhandler elevenes sikkerhet gjelder
også for SFO.
Forskriften krever bl.a særlig tilsyn når elevene svømmer eller bader.
Taushetsplikt
Opplæringsloven §15-1 henviser til forvaltningsloven §§13-13e som omhandler
regler for taushetsplikt.
Andre aktuelle lover/dokumenter:
Forvaltningsloven
Barneloven
Arbeidsmiljøloven
Kunnskapsløftet
Stortingsmelding nr 30 (2003-2004) Kultur for læring, har et kapittel om SFO,
kap. 11.2 Skolefritidsordningen, s.111. Her vektlegges at SFO er et lokalt
ansvar:
Bestemmelsene i lov og forskrift gir den enkelte kommune ansvaret for å
utforme tilbudet ut fra lokale forutsetninger og behov. Kommunen kan selv
drive SFO eller godkjenne private ordninger. Kommunen bestemmer rammene
for SFO.
Henvisning til full tekst: http://www.odin.dep.no/ufd
Godkjenning
Kommunen skal godkjenne både private og kommunale skolefritidsordninger
(jfr. Opplæringsloven § 13-7). Godkjenningen gjelder:
• Lokaler og arealer
• Vedtekter
Lokalene skal være godkjent etter forskriftene i :
• Plan- og bygningsloven
• HMS-forskriftene
• Opplæringsloven
• Arbeidsmiljøloven
• Kommunehelseloven
Lovene finnes på følgende adresser:
http://www.lovdata.no/ http://www.odin.dep.no/
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SFO I HAUGESUND KOMMUNE
SKOLE/SFO M@il

Telefon SFO-/
avdelingsleder

Andre nyttige
nummer

Saltveit

saltveit.skole
@haugesund.kommune.no

52 70 04 82
(rektor)

52 70 04 80 (skolen)

Austrheim

austrheim.skole
@haugesund.kommune.no

52 74 44 05

52 74 44 00 (skolen)
52 74 44 13 (1.trinn)
52 74 44 10 (2.trinn)
52 74 44 08/09 (3.-4.trinn)

Gard

gard.skole
@haugesund.kommune.no

52 74 44 26

52 74 44 20 (skolen)
936 94 348 (1. trinn )
404 64 185 (basen)

hauge.skole
@haugesund.kommune.no

52 74 34 39

52 74 34 30 (skolen)
52 74 34 40 (basen)
971 10 231 (mobil)

solvang.skole
@haugesund.kommune.no

52 74 37 48

lillesund.skole
@haugesund.kommune.no

52 74 44 86

52 74 45 00 (skolen)
907 48 356 (1. - 2. trinn)
908 10 544 (3. - 4. trinn)

skaredalen.skole
@haugesund.kommune.no

52 74 35 59

52 74 35 50 (skolen)
52 74 35 73 (SFO)
952 81 075 (SFO)

brakahaug.skole
@haugesund.kommune.no

52 70 42 52

52 70 42 50 (skolen)
52 70 42 51 (rektor)
52 70 42 57 (basen)

Røvær

rover.skole
@haugesund.kommune.no

52 74 33 60
(rektor)

52 74 33 62 (skolen)
52 74 33 64 (SFO)

Rossabø

rossaboe.skole
@haugesund.kommune.no

52 74 45 75

Hauge

Solvang

Lillesund

Skåredalen

Brakahaug

52 74 37 40 (skolen)
52 74 37 49 (basen)

52 74 45 70 (skolen)
904 05 426 (1. trinn)
901 05 719 (2. trinn)
904 05 269 (3. - 4. trinn)
Grilling, Hauge SFO
Foto: Margareth Vestre
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Seksjon skole og barnehage
Postboks 2160
5504 Haugesund
Telefon: 52 74 32 33
www.haugesund.no

www.lastrada.no

Haugesund kommune

