
Aktivitetsplan for Rom SFO 

OKTOBER 2019 

Tema: Vi inkluderer alle - å være en venn,  

Empati: kunne gi, ta imot og ha omsorg for seg selv og andre 

Start kl.: Ferdig kl.: SFO dagen: 

06.30  SFO åpner 

07.00 08.00 Frokost  

08.00 08.15 Vi rydder basen/Samling 

Sosialkompetanse trening 

*ca. 08.15  Vi går ut.                                                                                                                                                                

Vi bruker skoleområdet aktivt ved fint 

vær.                                               

08.30 13.45 
onsdag kl. 12.30 

SKOLE 

12.30  SFO åpner onsdag 

13.45  SFO åpner                                                                                                                                            
mandag-tirsdag, torsdag-fredag 

13.45 15.00 Vi spiser                                                                                                                                                      

1.tr., 2.tr., 3.tr. og 4.tr. fortløpende. 

Torsdager er det felles bespisning 

*ca. 

14.45/15.00 

16.00 Faste aktiviteter                                                                                                                                 

*svømming starter opp med samling 

fra kl. 14.45, annet starter fra kl. 15.00 

13.45 16.00 Frilek ute/inne                                                                                                                                       

«Barn i bevegelse»  

Sosialkompetanse øves                                                                                                                                                                                                                         

16.30  SFO ryddes 

17.00  SFO stenger 

«Barn i bevegelse» er med på å øke barnas konsentrasjonsevne og aktive barn bruker hjernen mer aktivt.                                                                                                                                                        

Ute: SFO ser verdien av frilek, hvor barna trener sosiale evner gjennom leken, som å være kreativ, lytte, lede, ta initiativ og underordne seg.                                                                                                                                                                              

Inne: deles barna inn i stasjoner– tegning, fortelling, drama, brettspill, data/Ipad, gym/bevegelse, dans, «Hvilekvarten» Alt er med på å skape relasjoner, vennskap og respektere hverandre 

på sikt. Forskning viser at det er sammenheng mellom utholdenhet, hjerneutvikling og kognisjon. Det er også med på å øke motivasjon og sosiale relasjoner. 
Faste aktiviteter, frilek hver dag (Med forbehold om endringer, ved kurs, fravær, møte, andre aktiviteter, ved pent vær bruker vi uteområde til Barn i bevegelse etc.) 

MANDAG 
OSTESMØRBRØD 

TIRSDAG 
BRØDMAT 

ONSDAG 
BRØDMAT og FRUKT 

TORSDAG 
VARM retter 

FREDAG 
BRØDMAT 

• Utedag m/aktivitet 

• Gym og bevegelse 
1A 

 

• Utedag m/aktivitet 

•  Gym og bevegelse 1B 

• HALLOVENN – 
VENNSKAPSTRE, 
TEMA: HØST 

• Svømming   
 
8.10: Rosa gruppe 
15.10: Orange gruppe 
22.10: Lilla gruppe 
29.10: Grønn gruppe 

• Utedag m/aktivitet 

• HVILEKVARTEN 

• Øvelse: Dans og 
musikk, Blime dansen 

 

• Utedag m/aktivitet 
 

• Svømming  
 
10.10: Turkis gruppe 
17.10: Rød gruppe 
24.10: Blå gruppe 
 
 
 

31.10:  
Hallovenn og bursdagsfeiring, 
tema orangeklær. 
Mat: SFO Taco 

• Utedag m/aktivitet 

• Gym og bevegelse  
2-4 trinn 
 
Tema: 
Kardemommeby – 
grupper dans 
bevegelse 

 

FORESATTE INFO: 

• UTEDAG på SFO husk å ha nok klær etter vær!  Frilek ute/inne hver dag. Skiftetøy er fint å ha. 

• Gym/bevegelse Ute aktiviteter vi har fokus på frileken, grovmotorikk, samspill og lekegrupper – være en venn 

• SVØMMING: Husk svømmetøy, håndkle og såpe. Grupper informeres på IST direkte. 

• Er det våt ute før første time starter, vil vi ha bevegelse på SFO før oppstart for 1. trinn 

• Hold av 21. november Foreldrekaffe med underholdning kl. 16.00, oppmøte fra kl. 15.30 – ferdig til 16.30, kaffe og lett servering med frukt og 
kjeks. 
 

HUSK Å TØMME HYLLA FOR VÅT OG MØKKETE TØY!  TAKK 
 


