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1 Innledning
Nasjonale føringer
Opplæringsloven § 13-7 slår fast at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter
skoletid for barn på 1.-4.årstrinn og for barn med særskilt behov på 1.-7. årstrinn. Bestemmelsen
sier videre at skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
SFO skal være en del av skolens helhetlige læringsmiljø, og skolen skal både utdanne og danne.
Det skal legges vekt på utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger med mål om å mestre
sitt eget liv, delta i arbeid, inngå i nære sosiale fellesskap og delta i samfunnslivet.
Kommunale føringer og planforankring
Nes kommunes visjon er «Det gode liv der elvene møtes». Visjonen uttrykker et felles ønske om
god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som
landemerke og kilde til inspirasjon. Kommunens verdier er nærhet, engasjement og synlighet.
Verdiene skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte.
I kommuneplanens samfunnsdel er oppvekst en av fem hovedområder. Sentralt i
kommuneplanens samfunnsdel står satsingsområdene LEVE – LÆRE – SKAPE. Leve handler
om at det skal være godt å vokse opp, bo og leve i Nes. I Nes skal barn og unge vokse opp i
trygge og utviklende miljøer og gis mulighet til å bidra aktivt i lokalsamfunnet. Lære handler om at
vi har fokus på læring og kunnskap. Dette er grunnleggende for å skape engasjement og for å ta
vare på dagens samfunn og å utvikle det videre i den retning vi ønsker.
Helhetlig oppvekststrategi er sentral for å beskrive hvordan kommunen skal ivareta
satsingsområdene i samfunnsdelen. Helhetlig oppvekststrategi legger føringer for alt arbeid med
barn og unge, herunder også Strategi for kvalitet i SFO. Målet med helhetlig oppvekststrategi er å
legge til rette for livslang læring der flere barn og unge gis tilstrekkelig grunnlag for å fullføre
videregående opplæring. Som et tiltak til dette målet er det sagt at det skal utvikles en strategi for
kvalitet i SFO med fokus på helsefremmende tiltak i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet
og Folkehelseinstituttet.
SFO er en del av skolen, som både skal utdanne og danne. I formålsparagrafen til
opplæringsloven legges det vekt på at utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger er viktig
for å mestre sitt eget liv, delta i arbeid, inngå i nære sosiale fellesskap og delta i samfunnslivet.
Barn og unge har rett til å bli møtt med tillit og respekt, og har rett til medvirkning. De skal delta i
det sosiale fellesskapet som skolen er, preget av respekt for den enkelte, likeverd, likestilling,
ytringsfrihet, solidaritet og toleranse. De skal få kunnskap om demokrati og trening i demokratiske
prosesser i praksis. I fellesskapet skal den enkelte støttes i utviklingen av sin identitet.
Et Løft i Nes-skolen gir også føringer til arbeidet med kvaliteten i SFO. I «Løftet» er et av
satsingsområdene sosial kompetanse og livsmestring. SFO inngår i en trygg ramme rundt barnet
som skal utvikle hele seg – fra trygg i nærmiljøet til verdensborger.
Arbeidet med planen
Planen har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:
 Tone Cathrin Glader, SFO-leder på Østgård skole
 Gunhild Hofseth, SFO-leder på Årnes skole
 Lillann Engebretsen, SFO-ansatt på Neskollen skole
 Astrid Kjensli, ass. rektor på Neskollen skole
 Vera Susan Olsen, Fagforbundet
 Sølvi Egner-Kaupang, skolefaglig rådgiver
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Innholdet i planen har vært diskutert på SFO-ledermøter. Alle SFO-ene har gjennomført
foreldremøter for å sikre foreldremedvirkning. Arbeidsgruppa har diskutert hvordan vi skal ivareta
barns medvirkning, og har kommet til at det er viktig at det legges til rette for dette på de lokale
SFO-ene, men at vi ikke involverer barna i utarbeidelse av den overordnede planen.
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2 Hovedmål, satsningsområder og forutsetninger
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel:
Lære:
Nes-skolen gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle elever.
Leve:
Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer

Mål arbeidet med kvalitet i SFO:
Nes kommune gir alle barn i SFO en helhetlig skoledag der skole og SFO spiller på lag.
Barna opplever omsorg, trygghet og respekt som støtter og fremmer deres utvikling av
sosial kompetanse og livsmestring.
Indikatorer:
 Barna opplever høy grad av trivsel.
 Barna møter de samme holdninger, regler og rutiner fra alle ansatte i skole og
SFO.
Følgende fokusområder prioriteres:
Sosial
kompetanse og
livsmestring
gjennom lek og
læring

Samarbeid
mellom hjem
og SFO

Forutsetninger for å lykkes med fokusområdene:
Ledelse

Strukturelle forhold
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3 Sosial kompetanse og livsmestring gjennom lek og
læring
SFO skal styrke barnas sosiale utvikling og uformelle læring og bidra til fysisk utfoldelse og sunne
matvaner gjennom ulike aktiviteter og lekeformer. SFO skal være tilgjengelig for alle barn,
fremme deltakelse og medvirkning og oppleves som inkluderende for alle. Barnets sosiale
utvikling har betydning for fellesskapet på SFO, på skolen og for evnen til å mestre eget liv.
Barn som er på SFO er også elever på skole. Det kan være vanskelig for barn og foresatte og
skille mellom skole og SFO. Det er derfor viktig at barnet blir møtt av de samme holdningene,
rutinene og reglene både på skole og SFO. Både den overordnede delen i læreplanen og Et
LØFT i Nes-skolen 2018-2022, legger vekt på sosial kompetanse og livsmestring. SFO er en god
arena for å utvikle dette sammen med skolen.
Sosial kompetanse
Et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi trenger for å mestre ulike sosiale miljøer.
som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner og som bidrar til å fremme utvikling (Et
LØFT i Nes-skolen 2018-2022).
Livsmestring
Utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere
medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en
best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden. (Et
LØFT i Nes-skolen 2018-2022).
Slik vil vi ha det:
Barna opplever sosial samhandling gjennom ulike frie og organiserte aktiviteter.
 Det skal legges til rette for frilek og organisert variert lek/aktiviteter.
 Barna lærer gamle og nye lekeformer.
Foresatte og ansatte på SFO opplever at lek og aktiviteter fremmer læring.
 Personalet er bevisst på at lek og aktivitet er god læringsmetode.
 Foresatte inviteres til å bidra med sin kompetanse.
Barna har mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk.
 SFO samarbeider med kulturskolen om aktivitetstilbudet (Kulturskolen er egen betalt
aktivitet dersom man ønsker å delta på det).
 SFO skal ha aktiviteter der barna får uttrykke seg innen ulike former for kunst og kultur,
gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Barna opplever glede og mestring i fysiske aktiviteter.



De voksne skal være aktive og sette i gang tiltak som fremmer fysisk aktivitet og lek hos
det enkelte barn.
SFO samarbeider med idretten om aktivitetstilbudet (kan føre til ekstra betaling).

Barna har gode matvaner og kunnskap om sunt kosthold og hygiene.
 Det skal innarbeides gode rutiner for hygiene.
 SFO må legge fysisk til rette for måltid som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel
og helse (jfr. Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen).
 Personalet skal ha oppdatert kunnskap om kosthold.
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Barn og ansatte på SFO opplever at konfliktnivået blant barna er lavt.
 Det arbeides systematisk med konfliktløsning for godt og trygt miljø.
Alle barn har rett til å bli hørt (jfr. Barnekonvensjonen).
 SFO legger til rette for barns medvirkning.
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4 Samarbeid hjem-SFO
Et godt samarbeid mellom hjem og SFO er viktig for at foresatte skal oppleve at deres barn blir
godt ivaretatt. På samme måte som at det kan være vanskelig for barn å skjønne forskjellen
mellom skole og SFO, kan det være enda vanskeligere for foresatte siden de ikke opplever de
fysiske skiftene i hverdagen slik barna gjør. Foresatte ønsker å ha god kontakt med de som er
mye sammen med barna deres hver dag, og dem de oftest møter er SFO-personalet. Overføring
av informasjon mellom SFO og skole vil derfor også være avgjørende for et godt samarbeid
mellom skolen som helhet og hjemmet.
Råd for SFO skal brukes aktivt i arbeidet med godt miljø og samarbeid hjem-SFO.
Slik vil vi ha det:
Foresatte og ansatte på SFO opplever at forventninger til hverandre er avklart.
 SFO lager en forventningsavklaring i samarbeid med foresatte og skolens ledelse.
Dokumentet revideres hvert 3. år.
 Foreldremøter for alle SFO-er minst 1 gang i året.
 SFO deltar på foreldremøte for nye 1.klassinger.
Foresatte opplever at kommunikasjonen med SFO er tilstrekkelig.
 Digital informasjon benyttes, Transponder, epost, hjemmeside.
 Foresatte opplever at beskjeder og informasjon blir fulgt opp av personalet på SFO.
 Personalet på SFO opplever at beskjeder til foresatte blir fulgt opp.
 Hvert barn har en primærkontakt.
 Barnets hverdag på SFO er tema på skolens utviklingssamtale.
Foresatte opplever at barnet trives i SFO.
 Deres barn blir sett av voksne og møtt med et HEI hver dag.
 De opplever at ulike former for krenkelser blir tatt alvorlig.
 De opplever at personalet arbeider bevisst for at alle barn skal ha noen å leke med.
Foresatte opplever at skole og SFO utgjør en helhet ved at relevante planer og rutiner er
felles.
 Det utarbeides felles planer og rutiner for skole og SFO der det er relevant.
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5 Ledelse
For at barn og foresatte skal oppleve tiden tilbrakt i skolebygningen som en helhet må det legges
til rette for at personalet på SFO og i skole kan snakke sammen og samarbeide. Det er i stor grad
ledelsen ved skolen som må legge til rette for at dette skal gjennomføres.
Slik vil vi ha det:
SFO-leder er med i skolens ledergruppe.
 SFO-leder blir invitert til skoleeiers skoleledermøter der temaene er relevante for SFO.
 SFO-leder deltar i skolens ledermøter.
Skolens ledelse legger til rette for samarbeidsarenaer mellom SFO og skole.
 Det settes av tid minst en gang pr måned pr trinn til at personalet på SFO og lærere
skal samarbeide.
 Personalet på SFO med ansvar for aktiviteter, får minst 5% tid til planlegging og
etterarbeid. (iht. KS SFS 2201)
 Personalet på SFO har ukentlige personalmøter.
 Skole og SFO har felles planer, regler og rutiner.
Skolens ledelse legger til rette for kompetanseheving i personalet.
 Kompetanseheving for personalet i SFO inngår i kompetanseplanen for skolen.
 SFO-ledere inngår i kompetansenettverk i regi av skoleeier.
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6 Strukturelle forhold
For å oppnå god kvalitet i SFO-tilbudet til Nes kommune er det behov for gode rammer for drift og
bemanning i SFO. Det er ønskelig at barna skal oppleve en helhetlig skoledag, og SFO er en
viktig arena for å utvikle barns sosiale kompetanse og livsmestring.
Vedtektene til SFO vil ha stor betydning og skal gi klare rammer for daglig drift og organisering.
SFO skal være et sted hvor barn trives og utvikler seg sosialt til å bli gode medmennesker og
verdensborgere. Dette krever gode medarbeidere, med god faglig kompetanse og yrkesstolthet.
SFO-leder bør i hovedsak være ansatt i 100% stilling. Det gjør at SFO-leder kan være friere til å
gå inn og styrke avdelinger når det trengs, og ikke være bundet av fast prosentvis kontortid og
barnetid. Ved små SFO-er kan SFO-leder bidra med avlastning av oppgaver for øvrig
ledelse/skolesekretær.
Slik vil vi ha det:
God og forsvarlig bemanningsnorm som gir mulighet til oppfølging av enkeltelever og
praktiske oppgaver.
 Det skal være minst to på vakt til enhver tid.
 I skolefritidsordninger som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som
hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig
leder også utføre andre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig leder (iht. KS
SFS 2201).
Kompetanse i personalet
 Leder har pedagogisk høgskoleutdanning (gis ikke tilbakevirkende kraft).
 Tilby videreutdanning til fast ansatte innenfor barne- og ungdomsarbeider-faget.
 Stille krav om fagbrev som barne- og ungdomsarbeider el.l. ved nyansettelser.
Skole og SFO ses i sammenheng og personalet kan jobbe på begge steder.
 Åpne for heltidsstillinger under forutsetning av at man jobber både i skole og SFO.
Vedtekter og stillingsbeskrivelser legger føringer for praksis og står i samsvar med
andre kommunale vedtekter og planer.
 Revidere vedtekter og stillingsbeskrivelser hvert 4. år, eller oftere ved behov.
SFO-ene er positive til å være lærebedrift, og bidra til å utdanne gode fagarbeidere.
 Skole og SFO tar i mot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 Danne kommunalt nettverk for lærebedrifter med lærlinger innen barne- og
ungdomsarbeider faget.
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7 Vurdering av måloppnåelse
Nes kommune gjennomfører Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet hvert annet år,
sist i 2016.
Foreldreundersøkelsen omhandler mål og tiltak som er beskrevet i denne planen. Svarene her vil
brukes i forbindelse med vurdering av måloppnåelse.
Skolens ledelse utarbeider årsplaner for SFO basert på strategien, og rapporterer på disse.

8 Tiltak som krever økonomi utenfor ramma





I skolefritidsordninger som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som
hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig
leder også utføre andre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig leder (iht. KS SFS
2201).
Det skal være minst to på vakt til enhver tid.
Personalet på SFO med ansvar for aktiviteter, får minst 5% tid til planlegging og
etterarbeid. (iht. KS SFS 2201)
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