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VARDENES SFO – FRA VERST TIL BEST
«I 2006 var Vardenes SFO blant de dårligste i følge foreldreundersøkelsen i Stavanger. 

De siste årene har Vardenes vært blant de beste. Hva har skjedd? Hva gjør de her?»

Vardenes SFO



 Øystein Vihovde 

 Medarbeider på SFO 1,5 år 2006-2008

 SFO-leder på Vardenes siden april 2008.



 Har blitt invitert for å fortelle om hva som har skjedd på 
Vardenes siden 2008.

 Vardenes SFO var i Stavanger Aftenblad i 2007 som nr 3 på 
listen «her er de 5 verste SFO-ene i Stavanger». 

 Her har Aftenbladet i

2015 publisert rangering

av Stavangers 28 SFO-er: 





 Beliggenhet: Vardeneset helt nord i Tasta bydel nord i 
Stavanger. 

 Nesten alle barn bor i en radius innen 700 meter fra skolen.

 Har basseng, gymsal og flott uteområde.

 Sambruk.

 Korte avstander innenfor skolegrensen.

 Nærhet til lekeplasser, idrettsanlegg, naturområder og sjø.

 Ansatte: 12 (10 + 2 lærlinger).

 Antall barn: 154, derav 112 100% og 42 60%.

 Åpningstid: 0730-0815 og 1300-1630.

Rammer på Vardenes SFO 2018:













 Første gang 2006. Politisk vedtatt at en gjennomfører, 
resultatene legges frem i bystyret i Stavanger.

 SFO-er med dårlig skår følges opp.

 Det er foreldrene til barna i 2.klasse som besvarer.

 Resultatene er basert på en rekke påstander foreldrene 
svarer på.

 Det er 28 SFO-er i Stavanger pr 2018.

Hva er Foreldreundersøkelsen for 
SFO i Stavanger?





 2006: Foreldreundersøkelsen ble lansert.

 Vardenes SFO var i Stavanger Aftenblad i 2007 som nr 3 på listen 
«her er de 5 verste SFO-ene i Stavanger».

 Ble bortforklart av personalet på Vardenes SFO:

«Foreldrene ser ikke alt det gode vi gjør».

«Det er kun foreldrene i 2.klasse som svarer».

«Svarprosenten er lav, kun de negative har svart på FU»…

 Lav evne til selvrefleksjon i personalgruppen.

 Vi kommer tilbake til endringer som ble gjort senere.

Kommentar til FU 2006



 11 strake år med meget høy skår, 9 siste år 1-3 i Stavanger. 0,01 
poeng bak Auglend i 2018.

 Gir stolthet i vår personalgruppe.

 Eneste formelle tilbakemelding vi får hvert år.

 Ser på det som et resultat av det samlede arbeidet 
personalgruppen gjør på SFO.

 Er ydmyke ift at det er ulike rammer på ulike SFO-er mht 
bemanning og fysisk miljø.

 Alltid mål om å gjøre det godt, men viktigste er det totale bildet 
på SFO.

 Har gitt oss hyggelig oppmerksomhet i media, har satt oss på 
kartet lokalt. Mange besøk.

Vår holdning til FU i dag



Aftenbladet om FU 2013



Aftenbladet om FU 2015



Tastavis 2013





FU: Ny digital variant fom 2016



FU: Hvordan få svar



 Fugledansen.

FU: Hvordan få svar



FU: Hvordan få svar



 Nok om FU, er det spørsmål?





 Stavanger har kvalitetsplan som skal følges opp, men rom for 
mye frihet.

 Fraksjonert personalgruppe før 2008, mange konflikter. 

 Lav bevissthet i personalgruppen for hva SFO skulle være før 
2008, var der ikke for barna.

 Mye irritasjon over enkeltbarn og foreldre uten å ta det opp 
med foreldre eller forsøke endringer rundt barna.

Hva skal SFO være?



 Øystein på LØFT-kurs med Ivar Haug i 2008. 

 Forstod potensialet i SFO ift å hjelpe utsatte elever.

 Alt henger sammen: 

Hvorfor er vi her?



 Med mange som sluttet var det enklere å få inn en ny 
bevissthet om hva Vardenes SFO skulle være.

 Alle gikk på LØFT-kurs og andre kurs.

 Tettere på barn med konfliktpotensiale, vinn-vinn.

 Mer oppmerksomhet mot de stille barna.

 Modell Roland: ca 90% av barna «klarer seg bra», behøver lite 
oppmerksomhet. Prioritere å være tett på de 5% på begge 
sider.

 Mening gir stolthet. 

Hvorfor er vi her?



En tilbakemelding fra forelder



En tilbakemelding fra forelder




