
 Veiskille for Vardenes SFO:

 SFO-leder samt flere andre i personalet sluttet. 

 To år med svake resultater på FU.

 Mye var bra, men rom for forbedringer og endringer.

 Holdninger i personalet måtte jobbes med.

Endringer siden 2008:
Generelt





 “Kjekt å se at du er sammen med barna!”

 “Godt du tok tlf!”

 Stadige og langvarige konflikter med foreldrene.

 Det ble gjennomgående snakket mye negativt om foreldrene.

 4 stk på rekke på benkeraden med kaffikoppen (eller var det 
te?).

 Kaffibord og pc-bord for voksne i mediateket ble umiddelbart 
fjernet.

Endringer siden 2008:
Forholdet til foreldrene



 SFO er vår hjemmebane, det er viktig å se foreldrene også! Vi 
hilser på dem, snakker med dem: vi jobber med relasjoner.

 De betaler for et fritidstilbud og er i sin fulle rett til å stille krav til 
oss.

 Vi bestemte oss for lavere terskel for kontakt med foreldre, spurte 
oss «ville du selv visst dette om ditt barn?»

 Fokus på konkrete og  positive tilbakemeldinger til foreldrene.

 Mer kontakt i hentesituasjon gjorde det lettere å ta opp 
vanskelige ting senere.

Endringer siden 2008:
Forholdet til foreldrene





 Guttene i 3.klasse hadde tilbud om håndarbeid hver dag.

 Lediggang er roten til alt ondt!

 Kun 4.klasse skulle få bade, «sånn er det her».

Endringer siden 2008:
Aktivitetsnivået



 Større fokus på fysisk aktivitet:

 Fikk faste turdager.

 Bading også for 2.+3.

 Gymdager.

 Åpen gymsal etter kl 1500.

 «Hersk og splitt», få spredt ungene mest mulig (tur/gym/bading).

 Baking med flere enn Jorunn sin gruppe.

Endringer siden 2008:
Aktivitetsnivået



 En var organisert slik at det var liten flyt mellom basene.

 Enkelte «gjemte seg» sammen med 3-4 barn, merbelastning på 
resten.

Endringer siden 2008:
Organisering og oppgaver





 Resepsjonisten sitter i SFO-resepsjonen der ungene krysser seg 
ut, der har vi lister og telefon.

 Listemesteren får hjemsendingslisten av resepsjonisten med navn 
på de barn som skal gå hjem, hver hel og halv time.

 Hjemsendingen tar resepsjonisten og listemesteren seg av, frigjør 
resterende 10 voksne til samvær og aktiviteter med barna, altså 
mer effektiv bruk av de voksne.

 Skursjefen sørger for at skuret med uteleker åpnes og ryddes.

 Roller som resepsjonist, listemester og skursjef rullerer. Alle har 
ulike oppgaver ulike dager, dvs varierte dager.

Endringer siden 2008:
Organisering og oppgaver 2018



 Primærkontakter har 15-25 barn i sin gruppe. De følger sin gruppe 
ved innkryssing, spisetid og aktiviteter.

 Voksne deltar i aktiviteter selv.

 Jobber mye forebyggende ved å være tett opp til enkeltbarn med 
konfliktpotensiale.

Endringer siden 2008:
Organisering og oppgaver 2018



Endringer siden 2008:
Arbeidstider og plikter 2018





Endringer siden 2008:
Aktivitetsplan november 2018

 Aktivitet er forebyggende arbeid!

 Uforandret struktur siden 2008.

 Egentlig en romfordelingsplan (sier lite om innhold).

 Enkel plan som ikke lover mer enn vi klarer å gjennomføre kontra 
før med mye avlysninger og ord.

 Enkel betyr også at det er rom for overraskelser.

 Mye ute for frilek (Ella).

 Sesongbasert, turer april-oktober, forming november-mars.

 Formingen avsluttes med «Kunstutstillingen på Vardenes SFO» 
siste onsdag i mars.

 Alle aktiviteter er frivillige og barna kan velge dem bort til fordel 
for frilek.



Aktivitetsplan november 2018





 Det var en tankegang om at «nå er det ferie, nå skal vi roe ned. Ikke 
gjøre for mye kjekt, det er urettferdig for de som ikke er her.»

 Øystein holdt på å gå på veggen februar 2008.

 Få barn og liten aktivitet.

 Det er heldags-SFO 6-7 uker pr år.

 Mer av alle vanlige aktiviteter, gymsal, bading og kunst og håndverk.

 Men også enorme muligheter for å gjøre noe ekstra. (Kino, turer lokalt 
og sentrum mm).

 Ungene gleder seg, det er svært godt oppmøte.

 Vi investerer mye i heldags-SFO mtp bemanning og aktiviteter og ser på 
dette som en suksessfaktor i forhold til FU.

Endringer siden 2008:
Heldags-SFO.







 Mandagsmøter kl 1100-1300 (1100-1130 lunsj).

 Fra sutring til å se løsninger for å bli bedre.

 Kontinuerlig evaluering av hva vi gjør.

 Går trinnvis gjennom uken som var og ukene som kommer.

 Enkeltbarn, gruppene, innspill fra foreldre og hendelser 
diskuteres.

 Erfaringsutveksling, kompetanseheving og utvikling av 
konsensus.

 Kan være en ventil for å få ut frustrasjon.

 Tid til å være sammen uten forstyrrelser.

 Vi tror denne satsingen er den viktigste årsaken til at vi gjør det 
godt på FU.

Endringer siden 2008:
Mandagsmøtene



Mandagsmøte



 Informasjonsflyt: Det er viktig å få formidlet hva vi faktisk gjør 
av aktiviteter til foreldrene. 

 Fredagsmailen oppsummerer uken og minner om frister med 
mer. Alltid med et positivt budskap fritt for formaninger! Prøver 
på humor.

 Nettsiden er oppdatert med ukens bilder og mer.

 Kjøpte inn t-skjorter til alle trinn. Alle får nye hvert år. Enkle 
med ulik farge for hvert trinn, tekst med «Vardenes SFO» i 
front og tall på ryggen.

 Fra 2011 også røde hettegensere med teksten                                  

«EG ♥ VARDENES SFO» 

Endringer siden 2008:
Informasjonsflyt og markedsføring













 Barna som begynte på heldags-SFO i august 2008 visste vi 
ingenting om (holding 2 uker).

 Våren 2009 inviterte vi alle barnehager med barn som skulle til 
oss på en times besøk til Vardenes i april.

 Ble satt pris på av barna, foreldre og barnehagene.

Endringer siden 2008:
Oppstart 1.klasse august





 Bruker mye tid på overgang barnehage-SFO/skole:

 Fra 2015 VIP-kvelder i mai/juni. 

 Åpent kl 1630-1730 4 kvelder.

 Foreldre sammen med barna = Treffpunkt. Mange får kontakt før 
skolestart i august.

 Mål for barn og foreldre: 

 Innblikk i SFO, ift rom, ansatte og hva SFO er.

 Trygge alle, positive forventinger til å begynne på Vardenes.

 Mål for SFO:

 Tidlig relasjonsbygging med barna og foreldre.

 Observasjoner.

 Bruke mer tid i oppstarten i august på barna.

Endringer siden 2008:
VIP på Vardenes fom 2015



Endringer siden 2008:
VIP på Vardenes fom 2015



Endringer siden 2008:
VIP på Vardenes fom 2015



 «For Espen sin del var det litt skummelt denne gangen men satse 
på det går mye bedre neste gang. Det er vel litt av hensikten og. 
Kartet var helt topp! Såg det bodde noen gutter i nærheten av 
oss.»

 «Vi vil takke verdens beste SFO for VIP! Det har vært 4 supre 
onsdager for små og store. Dere har gjort en kjempejobb! 
Imøtekommende og engasjerte voksne som har gjort det så mye 
lettere for barna å begynne i SFO.»

Tilbakemeldinger VIP fra foreldre



«Inn- og utkryssing hos Jorunn har vært spennende! Vi 
foreldre har blitt kjent med flere nye foreldre, og 
oppdaget at Ole og Rune som skal gå i samme klasse, er 
nære naboer. 

På søndag gikk Ole og ringte på til Rune, med stor suksess. 
Mor fortalte at Rune, som ikke har bodd her i området så 
lenge, ble veldig glad da det for første gang etter at de 
flyttet hit, så ringte noen på til HAM! Takket være VIP! 
Dere er best!»

Tilbakemeldinger VIP fra foreldre



 Tryggere barn og foreldre.

 Stolt personal som fikk utrolige mengder ros for jobben.

 Foreldre som ser at vi vil noe med vår SFO.

 Svært gode oppstarter i august, foreldrene leverer og går.

 Styrker omdømmet.

Gevinster VIP


