HOLMESTRAND KOMMUNE

SFO

VELKOMMEN TIL SFO-ENE I HOLMESTRAND SKOLEÅRET 2019/2020
SFO er en arena hvor trygghet, respekt og relasjonsbygging er i fokus.
SØKE/ ENDRE/ OPPSIGELSE AV SFO PLASS gjøres på kommunens hjemmeside under
skole/SFO. Foresatte er ansvarlige for å holde e-post adresser og telefonnummer oppdatert
til enhver tid.

ÅPNINGSTIDER/ FERIER:
• Åpningstiden er mandag til fredag fra kl. 07.00 -17.00. Det kan vedtas lokale endringer.
• Kleiverud og Botne SFO i åpner høstterminen torsdag 01.08.19. Ekeberg SFO åpner
02.08.19 og Hof åpner 29.07.19.
• SFO er stengt mellom jul og nyttår, i påskedagene (mandag, tirsdag og onsdag) og 4 uker i
juli. SFO vil i løpet av skoleåret ha 5 planleggingsdager. Se SFO-ruten 2019-2020, denne
ligger på Holmestrand kommunes nettsider. Der ligger også vedtekter for SFO, disse gjelder
alle SFO-ene.
• Det vil bli gitt tilbud om heldags SFO (07.00-17.00) mot ekstra betaling. Dette utgjør en
frivillig 11. termin som omfatter skolenes høstferie uke 40, vinterferie uke 8, og i tiden fra
skoleslutt i juni til sommerferie. Ferie-SFO i Holmestrand samles ved én av SFO-ene
(høstferie på Kleiverud; vinterferie på Botne og sommer-SFO på Ekeberg). Hof SFO avvikler
ferie-SFO på Hof skole.

SFO TILBYR FØLGENDE PLASSER:
Hel plass: 5 dager pr. uke
Redusert plass: 3 dager pr. uke
Morgentilbud: Fra klokken 07.00 til skolestart
Dagtilbud: En hel SFO-dag (morgen + ettermiddag)

PRISER FRA 01.08.2019:
NB! Det betales for 10 terminer pr. år + ekstrabetaling for eventuell 11.termin.
Hel plass:

kr. 2.675,- pr. termin + kr. 250,- for kost

Redusert plass:

kr. 1.705,- pr. termin + kr. 185,- for kost

Morgentilbud:

kr. 510,- pr. termin

Dagplass:

kr. 250,- pr. dag uansett tid

Det gis 25% søskenmoderasjon fra barn nr. 2 på den billigste plassen og 50% reduksjon fra
barn nr.3 på den billigste plassen.
PRISER FERIE-SFO:
Hel plass:

3040,- pr. måned + 320,- for kost

Redusert plass:

1.960,- pr. måned + 280,- for kost

ETTER SKOLETID/AKTIVITETER:
Barna kommer til SFO til ulike tider. Vi ønsker å gi barna stor frihet til å organisere tiden og
aktiviteter selv, innenfor visse rammer.
SFO stimulerer til læring, sosial mestring og utvikling av kreativitet gjennom lek og
aktiviteter. Dette gir barnet mulighet for medvirkning.

PERSONALETS ROLLE:
Personalets rolle er å skape trygghet og gode relasjoner til barna. Vi har et engasjert og
motivert personale som møter barna med anerkjennelse og respekt. Dette fører til trivsel og
glede.
Holmestrandskolen med SFO jobber aktivt med Smart oppvekst som er med på å utvikle
barns sosiale mestring. I tillegg jobber vi tråd med Holmestrandskolens satsningsområder
som er IKT og språk.

FORELDRENES ROLLE:
Det forventes at dere som foreldre deltar aktivt i kontakten med SFO. Dere hjelper barna
med å holde orden på garderobeplassen, og påser at det til en hver tid er skiftetøy og klær
til årstiden. Barn og foreldre har medbestemmelse i utforming av SFO.
SFO har en foreldrerepresentant fra småskoletrinnet sittende i FAU (foreldrerådets
arbeidsutvalg).

ANSVARSOMRÅDE FOR BARNA
Alle barn øver på å holde orden på sin garderobeplass. Barna må hjelpe til med å rydde både
ute og inne.

HVA KAN DU FORVENTE AV DE ANSATTE:
Førsteklassingene får ekstra oppfølging den første tiden for å få trygghet i sin nye tilværelse.
SFO-ansatte ringer deg eller tar kontakt hvis de er bekymret for noe knyttet til ditt barn.
SFO-ansatte møter deg med et blikk eller et nikk og viser at de ser deg når du er innom, selv
om de ikke alltid har tid til den lille praten. De ansatte har stor arbeidsglede i et miljø preget
av humor, lojalitet, trivsel og respekt. Ønsker du en foreldresamtale med oss, ta kontakt
med SFO-leder.

MÅLTIDER:
Måltidet er en trivselsfaktor på SFO. Vi legger vekt på sunn mat og en koselig atmosfære
under måltidet.

SYKDOM:
Barnet må holdes hjemme ved sykdom. Dersom barn blir syke i løpet av dagen, kontaktes
foresatte.

HENTING:
Barn og voksne skal gi beskjed til personalet før de går. Dersom barnet skal hentes av andre
enn foreldrene eller gå alene, må vi ha beskjed om dette. SFO stenger klokken 17.00, og vi
ber dere om å respektere dette. I vedtektene for SFO § 14 er det regler for sein henting av
barn.

KLÆR:
Husk klær etter vær og skiftetøy. Merking av klær og innesko er viktig!

KONTAKTPERSONER:
Kleiverud SFO: Daglig leder Janne D. Stanger.
Tlf. 330 59603, SFO mobil 40911197
E-post: janne.dinga.stanger@holmestrand.kommune.no.

Botne SFO: Daglig leder Torild Nilsen.
Tlf. 330 59610, SFO mobil 40913329
E-post: torild.emmy.nilsen@holmestrand.kommune.no.

Ekeberg SFO: Daglig leder Vibeke Ortveit.
Tlf. 330 59621/ SFO mobil 97569796
E-post: vibeke.ortveit@holmestrand.kommune.no.

Hof SFO: Daglig leder Astri Bryde
Tlf. 330 59631 eller 924 29 791
E-post: astri.bryde@holmestrand.kommune.no.

Med vennlig hilsen

SFO-ene i Holmestrand.

