Kvalitetsplan for SFO
2016-2019
NANNESTAD KOMMUNE

Forord
Bakgrunn for planen.
I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013 - 2017»utarbeidet og iverksatt
ved skolene i Nannestad.
Høsten 2014 ble retningslinjer og vedtekter for SFO revidert og lagt fram til politisk
behandling. Saken ble behandlet og vedtatt i Kommunestyret 03.02.15
«Kvalitetsplan for SFO 2016 – 2019» skal sammen med strategiplanen bidra til
helhet og sammenheng i lærings - og utviklingsarbeidet for elevene i Nannestad.
Denne planen skal være:
! styringsredskap for rektorer, SFO-ledere og ansatte
! førende for den enkelte SFOs planer
! grunnlag for kompetanseutvikling for ansatte i SFO
! grunnlag for samarbeid og informasjon til foreldre

Dokumentet beskriver :
!
!
!
!

!
!

bakgrunn for utarbeidelse av planen
innledning med overordna mål og føringer
innhold og fokusområder
mål og arbeidsmåter på 5 satsingsområder:
o sosial kompetanse gjennom lek og læring
o omsorg og trygghet
o støtte skolens læringsarbeid
o kultur fysisk aktivitet og friluftsliv
o mat og helse
samarbeid hjem – SFO
kommunalt samarbeid

Innledning
Nannestad kommunes overordna mål for skolen er:

Alle elever i Nannestad opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best
mulig ut fra sitt potensiale.

Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet. Derfor gjelder det overordna
målet også for SFO.
Kvalitetsplan for SFO 2016 – 2019 skal bidra til at målet nåes
SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på
1. – 4. trinn, samt barn med spesielle behov på 5. – 7. trinn.
I tillegg har Preståsen skole et utvidet tilbud for elever med spesielle behov til og med
10. trinn.
Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven §13 – 7;
SFO skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,
funksjonsevne og interesser hos barna. SFO skal gi barn omsorg og tilsyn.
Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.
Det er viktig at innholdet i SFO tilfører barn elementer som fremmer deres utvikling.
I Kunnskapsløftet står det at SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover
skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter
og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Arealene inne og ute må være
tilpasset den aktiviteten som drives.
I Nannestad kommunes retningslinjer og vedtekter for SFO står det i §3 følgende om
innhold i SFO:
«SFO skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som omfattes
av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid.
Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av
barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. SFO skal også bidra til å
styrke barnas faglige kompetanse. Det skal gis mulighet for lærings-støttende
aktiviteter. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. Det skal
utarbeides årsplaner for SFO. Disse skal innarbeides i skolens handlingsplan.»

1 Innhold og fokusområder
SFO skal styrke barnas sosiale utvikling og uformelle læring og bidra til fysisk
utfoldelse og gode matvaner. SFO skal være tilgjengelig for alle barn, fremme
deltakelse og medvirkning og oppleves som inkluderende for alle.
Prioriterte satsingsområder er:
!
!
!
!
!

Sosial kompetanse gjennom lek og læring
Omsorg og trygghet
Støtte skolens læringsarbeid
Kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv
Mat og helse

SFO er en viktig sosial arena, og det er viktig at skolens arbeid med sosial
kompetanse videreføres også her. For å styrke barns sosiale ferdigheter blir det satt
fokus på dette hver eneste dag.
Omsorg og trygghet handler om gode relasjoner og forutsigbare rammer. De
voksne må møte barna med respekt og anerkjennelse.
SFO skal være med på å støtte skolens læringsarbeid gjennom lek og aktiviteter
som fremmer læring og bygger opp under læringsprosessene i skolen
Kultur er et mangfold av ulike uttrykksformer, tradisjoner, musikk, drama, litteratur,
leketradisjoner etc. Det å få skape selv og å få kulturopplevelser sammen med andre,
gir samhørighet og er samtidig et godt utgangspunkt for sosiale ferdigheter.
Fysisk aktivitet og friluftsliv rommer en rekke aktiviteter. Forskning viser at det
både bidrar til fysisk og psykisk helse og har en positiv virkning på barns
konsentrasjon, ro og orden.
Måltidene i SFO- hverdagen er viktig for et sunt kosthold og god helse. Felles
måltider er en fin arena for gode kostvaner og for læring og etablering av gode
sosiale samspill.

2 Mål og arbeidsmåter
2.1 Sosial kompetanse gjennom lek og læring
Mål: Barna i SFO opplever verdien av vennskap og erfarer god samhandling
gjennom ulike aktiviteter hvor både fri og organisert lek er prioritert.

I SFO er positive samhandlingsprosesser mellom
barn og voksne i lek og læring forutsetninger for
barns danning. Danning er en livslang prosess
som blant annet handler om å utvikle evne til å
reflektere over egne handlinger og væremåter.
Lek representerer en helt sentral side ved
elevenes sosiale utvikling samtidig som den har en
egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.
Den er en grunnleggende livs- og læringsform som
barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange
uttrykksformer og kan føre til forståelse og
vennskap på tvers av alder og språklig- og kulturell
ulikhet.
I Nannestad kommune skal vi legge til rette for
både frilek og organisert lek. Barna skal gis tid og
rom for å leke uforstyrret, men under tilsyn. Vi skal
også tilby voksenstyrte aktiviteter på tvers av kjønn
og aldersgrupper. Vi har personale som er
engasjert i barna og deres lek. Personalet ved
SFO skal motivere, inspirere og veilede barna slik
at alle kan delta i leken.

2.2 Omsorg og trygghet
Mål: Barna skal oppleve omsorg, trygghet og respekt.
For SFO er det en av primæroppgavene å gi nærhet og omsorg. Alle elever skal
utfra alder og forutsetninger bli møtt med lydhørhet, vilje og innlevelse til samspill.
SFO skal gi rom for barns utøvelse av omsorg og empati i hverdagen.
Barna skal bli møtt med omsorg og omtanke fra de voksne og fra hverandre. Det er
viktig med tydelig kommunikasjon, slik at barna vet hva som forventes.
SFO skal være en viktig arena hvor barna utvikler sin sosiale kompetanse.
Personalet skal jobbe for å skape trygghet og trivsel ved aktivt å forebygge mobbing.
Det handler om å skape samhørighet med hverandre og for hverandre.

2.3 Støtte skolens læringsarbeid
Mål: Styrke barnas faglige kompetanse og gi muligheter for lærings-støttende
aktiviteter.
SFO skal gjennom lek og praktiske aktiviteter (måltider, turer, fellessamlinger, etc.)
vekke barnas nysgjerrighet og lærelyst og med det, skape mestringsfølelse.
Det er viktig at SFO-aktivitetene bygger opp under læringsprosessene i skolen.
Leken som metode er det viktigste virkemiddelet i lærings-støttende aktiviteter.
Ved å være bevisst i bruken av språklige og matematiske begreper, bygger en opp
rundt skolens læringsarbeid.
Personalet skal legge til rette for de barna som ønsker å gjøre lekser på SFO.

2.4 Kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv
Mål: Barna skal få oppleve varierte former for kultur og kreative uttrykk i samvær og
samhandling med hverandre.
Gjennom lek og aktiviteter skal barna få fysiske utfordringer som utvikler motorikk og
utholdenhet.
SFO har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet.
Barnekulturen er en verden av lek, fantasi, eventyr, sang, musikk, dikt og drøm.
Barn skal få oppleve dette både i samspill med andre, men også alene i sin egen
verden.
Lek og aktivitet setter alle sanser i sving. Fine uteområder og muligheter til turer i
skog og mark er arenaer som gir barna gode opplevelser året i
gjennom.
Barn er ofte opptatt av alt som rører seg i naturen, dyr, insekter,
planter etc. Natur og miljø er viktigere enn noen gang før. Det er
viktig at barn lærer å ta vare på naturen og miljøet og at de
voksne er gode ambassadører for akkurat det.

2.5 Mat og helse
Mål: Barna skal få sunne matvaner og god kunnskap om kosthold og helse.
Måltidene blir en god arena for læring og etablering av gode sosiale samspill.

Måltidene i SFO har som mål å fremme gode kostvaner og helse.
I tillegg kan en rekke pedagogiske aktiviteter og mål knyttes til mat og måltider ved å
lage mat, bli kjent med hvor maten kommer fra, lære om ulike mattradisjoner, utvikle
lukt - og smaksans, stimulere finmotorikken gjennom ulike arbeidsoppgaver og få
kunnskap om sammenhengen mellom mat, kropp
og helse.
SFO skal bidra til at barn utvikler god helse,
gjennom fullverdige måltider og variert fysisk
aktivitet.
I Nannestad har SFO- ene sammen utviklet en
kokebok som brukes daglig i forbindelse med måltidene.

3. Samarbeid hjem - SFO
Samarbeidet med foreldre og foresatte i SFO er viktig for kvaliteten i SFO og for at
målene nåes.
Tydelig kommunikasjon begge veier, skaper trygghet og setter barnas behov i fokus.
Kvalitet i det daglige møtet mellom foreldre og SFO-ansatte er et av de viktigste
bidragene her.
SFO er tema på skolens foreldremøter.
Det kan også arrangeres egne foreldremøter for SFO ved behov.
SFO er tema på skolens utviklingssamtaler.
Det innkalles til foreldresamtale fra SFO ved behov. Foreldre kan også be om
samtale om de ønsker det.
Hver SFO deler ut informasjon om den enkelte skolefritidsordningen ved skolestart
om høsten.
Det deles også ut informasjon om aktiviteter som skjer på de ulike SFO-ene,
eksempelvis ukeplaner og månedsplaner.
Brukerundersøkelser gjennomføres for alle SFO-ene hvert annet år.

4. Kommunalt samarbeid
Alle SFO-lederne i Nannestad kommune har regelmessig felles møter.
Alle ansatte på SFO har felles nettverksmøter fire ganger i året. Her finner felles
kompetanseutvikling og erfaringsdeling sted.
I kommunens «Handlingsprogram for mer og bedre læring» for det enkelte skoleår,
beskriver prioriterte tiltak for SFO-enes kompetanseutvikling og nettverksarbeid.
En gang i året samles alle SFO ansatte og barn til felles karneval på Eltonåsen.
Om sommeren i de tre fellesferieukene, er det Preståsen SFO som i varetar
skolefritidsordningen i kommunen.

