
Vi vil at skolen   

vår skal være: 

Mobbefri 

  Aktiv 

   Undrende 

Respektfull 

     Arbeidsom 
   

 

SFO-aktiviteter for november måned (Uke 44-48) 

Tema: Inkludering og demokrati 
 

Husk alle må ha innesko på SFO 

Ta med et rent syltetøyglass som vi skal bruke til en jule ting. 

Uke 44 - 48: I samlingsstunder, ved mat og ellers vil vi fortsatt jobbe med 

demokrati. Hva er demokrati, kan vi være uenige uten å bli uvenner. Vi snakker 

om inkludering, alle skal ha noen å være sammen med.  Vi forklarer/snakker om 

hvilke aktiviteter de kan velge denne måneden. Se oversikt under: 

3 og 4 trinn har startet forsiktig opp med realfag. Her vil det bli laget forsøk, 

plantet, bygget, målt og veid forskjellige ting.  
 

Onsdag uke 44 Fredag uke 

44 

Onsdag uke 

45 

Fredag uke 

45 

Onsdag uke 46 Fredag uke 46 

3 – 4 kl. trinn på 

tur 

2 kl. trinn på 

tur 

 

1 kl. trinn på 

tur 

3 – 4 kl. trinn 

på tur 

 

Tur for de som 

har lyst og vil. 

Felles ute dag 

med lek og kos 

 

Onsdag uke 47 

 

Fredag uke 

47 

Onsdag uke 

48 

Fredag uke 

48 

Vi vil gå i hallen 

innimellom. 

 

2 trinn på tur 

 

1 trinn på tur 3-4 trinn på 

tur 

Vi griller ute 

hvis været 

tillater det. 

Når vi er i hallen, 

15.40 og går  

Da er vi på SFO 

rydder vi ca.  

tilbake 15.55. 

kl.16 

 

 

        

 

Maura skole 
En glad og fargerik SKOLE 

www.nannestad.kommune.no/virksomheter/skolene-i-

nannestad/mauraskole/ 

HUSK:  

 Viktig at de har innesko, bruk gjerne sko fra sommeren. 

 Regntøy, varmt tøy og skiftetøy. 

 Ferdigsmurt matpakke, hvis de er på SFO før skolestart. 

 Når dere leverer om morgenen er det veldig fint om dere viser dere i døra, slik at de 

voksne ser at barna kommer. Vi prøver å følge med når noen kommer, men fint om 

dere gir oss et hint 

 Når barna blir hentet er det viktig vi får beskjed. Dette gjelder spesielt når 

søsken/andre henter. 

 Telefonnummer til SFO er:  47466637 

 Teamleder er:                   

  FAU kontakt er: Det kommer en ny FAU kontaktNytt:  

Vi har fått pusset opp verdensrommet vårt og vil bruke tid på å gjøre det koselig.  Gjerne 

med en god sofa / sekkestole / store puter. Vi arver gjerne  

Det er bestilt stjernehimmel til taket i verdensrommet. Når det kommet vil vi sette det 

opp. 

 

 
 


