
 Summen av 

 økt aktivitet, 

 færre konflikter mellom barn, 

 engasjerte voksne på SFO, 

 god dialog med foreldre med mer 

har gitt Vardenes SFO et sterkt omdømme lokalt. Foreldrene snakker 
positivt om SFO.

 Barnehagene snakker positivt om SFO pga besøkene i april.

 VIP-kveldene.

 Foreldre snakker med hverandre: Hvert år velger foreldre til ca 5 
barn Vardenes selv om de hører til vår naboskole, mange sier 
pga det de har hørt om Vardenes SFO.

 Får stadig høre hvor glad de er fordi de har barn på vår SFO. 

Endringer siden 2008:
Omdømme



En tilbakemelding fra forelder



En tilbakemelding fra forelder





 “Dere har det så kjekt på jobb!”

 Personalgruppe med 9 kvinner og 3 menn. Har vært flere menn 
før.

 Varierte interesser og bakgrunn bra for barna.

 En av mine stolteste dager da personalet presenterte element fra 
hvordan vi tenker for lærerne på Vardenes under studietur.

 Personalgruppen har en indre motivasjon for jobben.

 Godt samhold og høy trivsel.

 Godt samhold på hele skolen mellom ansatte.

 Lavt fravær (0,3% i september 2018).

 Barna profiterer stort på den gode tonen de voksne i mellom.

 Svært gode medarbeiderundersøkelser (ca 90+ av 100 totalt 
poeng).

Arbeidsmiljøet 2018



En tilbakemelding fra forelder







 1.klasse: 95% 90% i Stavanger

 2.klasse: 96% 90% i Stavanger

 3.klasse: 88% 75% i Stavanger

 4.klasse: 84% 45% i Stavanger

 Totalt: 91% 75% i Stavanger

 Elevtall på Vardenes skole har vært synkende, men faktiske antall 
barn på SFO har økt fra ca 120 i 2008 til 150 senere år!

 Vardeneset har mennesker fra alle samfunnslag, noen har 
friplasser på SFO, andre SFO-plasser betales av Barnevernet.

 Stabile tall over mange år.

 Svært høye tall for 4.klasse.

Annen indikator en FU på god SFO: 
Antall barn som går på SFO 2018



 4.klasseklubb med egen plan de er med på å utforme 
onsdager.

 Overnatting på SFO fredag til lørdag i mai.

 SFO-liga.

 Hjelper voksne med fredagscafe og annet.

4.Klasse på Vardenes
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 FU er en indikator, og kun dersom gode tilbakemeldinger over 
tid.

 Prosentvis antall barn som går på SFO, særlig 4.klasse.

 Trivsel hos barna (som ofte ikke vil hjem).

 Konfliktnivået i barnegruppen (avhengig av forebyggende 
voksne).

 Oppslutning på heldags-SFO (mange barn velger komme selv 
om foreldrene er hjemme).

 Omdømmet og ros vi får fra lokalsamfunnet (e-poster, sms-er, 
snakk foreldre mellom).

 Personalgruppens kultur, indre motivasjon og samhold.

Hva kjennetegner en god SFO?







 Gutt 2.kl: «Sjempegøy å ver her, masse ongar å lega me. Me 
syggle syggel, e i sandkassen åg eg digge bading, bare synd de 
isje e før neste uga. De e bra di voksne e her ellers konne me sje 
vært inne eller ude».

 Jente 2.kl: «Eg lige å ver i gymsalen, åsså e de sjekt å bada, for 
når eg dukke sjenne eg igjen beinå på di andre. De e bra di 
voksne e her for di hjelpe ongane når di falle åg di gir di plaster».

Men hva sier hovedpersonene?











 Involverer og gir alle mulighet for å påvirke.

 Utnytt potensialet i personalet.

 Annerkjennelse av at grovarbeidere må til for at kunstnerne 
skal briljere. 

 Støttende personalgruppe.

 Rom for å gjøre feil.

 Dette gir en personalgruppe med stor grad av eierforhold og 
dedikasjon. Personalgruppe som vil noe, enorm vilje til å få til 
ting, for eksempel VIP.

Kulturen på Vardenes 2018





 Sterkt omdømme i nærmiljøet.

 Møtes med forventninger fra nye barn og foreldre.

 Vårt mål er å skape en SFO med aktive barn som har det trygt 
og trives.

 Alle barn skal få gode opplevelser på SFO.

 Stolt personalgruppe med bevissthet og kultur.

Oppsummering Vardenes 2018




