
På Askimbyen skole samarbeider vi med 

foreldrene fordi dette er til barnas beste. 

Elevene er vårt felles ansvar. De skal ha visshet 

om at lærere og foreldre/foresatte samarbeider 

om deres læring og utvikling. 

 

 

VÅRE MÅL 

• Alle barn i SFO skal oppleve trygghet, respekt, tillit og likeverdighet 

• Alle barn skal oppleve glede og mestring ved å delta i lek og varierte aktiviteter innen 
kultur og kreativitet, fysisk aktivitet og friluftsliv 

• Barn skal gjennom måltidet lære gode matvaner og trene på sosiale og språklige 
ferdigheter 

• Foreldre opplever et positivt samarbeid, preget av tillit og forutsigbarhet 

• Elevene skal utvikle gode relasjoner og trene i sosiale ferdigheter og holdninger 

 

FORVENTNINGER TIL OSS ANSATTE PÅ SFO 

Barn: 

• Vi ser enkeltbarnet 

• Vi gir barna trygghet 

• Vi gir barna omsorg 

• Vi viser barna respekt (eks. løser konflikter uten publikum, roper ikke over rommet 
for å oppnå kontakt)  

• Vi behandler barna rettferdig 

• Vi gir barna medbestemmelsesrett 

• Vi er rollemodeller og er bevisste vår påvirkning 

• Vi er sammen med barna 

• Vi lærer barna forskjellen på rett og galt  

•  Vi gir barna utfordringer 

 

Foresatte: 

• Vi er imøtekommende og serviceinnstilte med en positiv grunnholdning 

• Vi tar de foresatte på alvor 

• Vi viser foresatte respekt (viktige samtaler tas i enerom) 



• Vi ser de foresatte, og har likebehandling 

• Vi viser at vi bryr oss om enkeltbarnet 

• Vi gir de foresatte informasjon om hverdagen til barna 

• Vi gir foresatte trygghetsfølelse når de overlater sine barn til oss 

 

Personal: 

• Vi viser hverandre respekt 

• Vi tar hverandre på alvor 

• Vi lytter til hverandre 

• Vi tar vare på hverandre 

• Vi viser hverandre at vi bryr oss 

• Vi tar uenigheter på "bakrommet" eller på personalmøter 

• Vi gjør våre arbeidsoppgaver 

• Sist, men ikke minst: Vi er hverandres arbeidsmiliø 

 

 

FORVENTNINGER TIL FORELDRE I SFO/HJEM 
SAMARBEIDET: 

• At du alltid gir beskjed til basevakt ved levering/henting 

• At du følger tidsfrister og kl. slett du selv har satt opp  

• At du ser at vi er opptatt av barna 

• At du møter oss med et åpent sinn og smil 

• At du forteller oss viktige ting som ang. barnet 

• At du følger med på månedsplan og inf. fra SFO på 
Hypernet/skolens hjemmeside  

• At du bidrar til positivt miljø ved å være bevisst hvordan du omtaler 
SFO 

• At barna har med klær og skift etter vær 

• At du samarbeider og kommer til oss med problemer 

• At du deltar på sosiale arrangementer 

 

VI HAR DISSE FORVENTNINGENE TIL BARNA: 

• Å henge opp klær og holde orden i garderoben og skolesakene sine  

• At de vasker hender etter dobesøk og før mat  



• Å sitte i ro ved matbordet  

• Å rydde opp etter mat og etter egen lek  

• Går rett til SFO basen etter endt skoledag  

• De barna som kommer til SFO eller skal gå hjem fra SFO uten følge av en voksen 
sier ifra til basevakt  

• Følger skolens og SFO’s regler 

 

 

 

 


