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SANDESUNDSVEIEN 
BARNESKOLE

En møteplass med masse aktiviteter - 
for barn, unge og voksne. Alle tilbud er gratis! 



Skolefrokost
Tirsdag til fredag kl. 07.45  Gratis frokost til alle elever som ønsker det!  
Velkommen til SFO-kjøkkenet tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 07.45. Her kan 
elevene få et sunt og godt måltid før skolestart. Velg mellom havregrøt eller brødmat. 

SFO-frokost 
Mandag til fredag  Alle elever som har plass på SFO får gratis frokost hver dag  
fra kl. 07.30 

Fotball
Tirsdag og fredag  Fotballtrening for 4.- 7.trinn. Tirsdager 13.30-15.00 og fredager 
15.00-16.00. Artig fotballtrening med øvelser og spill. Utstyr: Lett tøy og joggesko.  
Vannflaske kan være greit å ha med seg. Voksne på skolen har ansvaret. 

Turn 
Onsdag og lørdag  Turn med trampoline og airtrrack i gymsalen / flerbrukshallen. 
Onsdager kl. 16.30-17.15 (for 2.-7. trinn) og lørdager kl. 14.00-15.00 (for alle trinn). 
Her kan du utfolde deg med forskjellige turnaktiviteter. Utstyr: Lett treningstøy som er 
godt å bevege seg i. Du kan gå barbeint eller bruke turnsko. Instruktører fra Sarpsborg 
turnforening har ansvaret. 

Teater og musikal
Kurs i perioder For 3.-7.trinn i 
Kulturtorget. Her kan du synge, danse og 
dramatisere. Utstyr: Ikke noe spesielt.  
Instruktører fra Diorama har ansvaret. 

Basketball
Torsdag  For 5.-7. trinn - et jenteparti og 
et mixparti. Torsdager i gymsalen / flerbruks-
hallen kl. 14.30-15.15 (jenter) og kl. 15.15-
16.00 (mix). Basketballtrening med enkle 
øvelser og spill.Utstyr: Lett treningstøy og 
joggesko. Vannflaske kan være lurt. Voksne 
på skolen har ansvaret. 

Sandesundsveien barneskole har åpne dører  
- før og etter skoletid.   

Velkommen!   PS: Alle tilbud er gratis!



Parkourtrening
Torsdag  For 3.-7. trinn. Parkour er en flott form for 
bevegelsesidrett der man skal komme seg fra A til B på 
den mest effektive måten. Det blir satt opp morsomme 
hinder som man skal komme seg over. Torsdager i gym-
salen / flerbrukshallen kl. 16.00-17.00 (3. og 4. trinn), 
og kl. 17.00-18.00 (5.- 7. trinn)Utstyr: lett treningstøy 
og joggesko eller turnsko. Vannflaske kan være lurt. 
Instruktører fra SIL-frisport har ansvaret.

Kvinnegruppe
Annen hver mandag  For alle kvinner! På skolens 
personalrom annen hver mandag i ulike uker kl. 18.00-20.00. Møt opp 
når det passer for deg. Her blir det hyggelige samtaler, refleksjoner, 
matlaging og foredrag. Et samarbeid mellom Frivillighetssentralen og 
skolen. 

Sjakk
Torsdag  For 2.-7. trinn. Torsdager kl. 17.00-18.00 i skolens  
Verkstedhall. Her kan du lære deg å spille sjakk! Utstyr: Ikke noe  
spesielt. Instruktører fra Sarpsborg sjakk-klubb har ansvaret. 

Gitar og ukulelekurs
Mandag  For 4. og 5. trinn. Mandager kl. 14.15-15.15 på musikkrommet. PS: Her må 
du melde deg på! Har du lyst til å lære å spille gitar og / eller ukulele? Enkel undervis-
ning. Her får du låne gitar og ukulele. Utstyr: Ikke noe spesielt. Gitarist Eivind Ystrøm er 
instruktør og ansvarlig. 

Idrettsskole
Tirsdag  Kl. 16.45-17.45 i gymsalen / flerbrukshallen. Morsom barneaktivitet! Utstyr: 
Lett tøy og innesko / turnsokker. Voksne fra SIL har ansvaret.

... og mye mer kommer!
Kodeklubb, hobbykafé, afrikansk dans og flere andre aktiviteter vil 
trolig komme på Sandesundsveien barneskole. Følg med!

I perioder har dessuten Sarpsborg 08 fotballtreninger for skolens 
elever på 5.-7. trinn på Sarpsborg stadion. Elever som deltar på  
treninger vil få tilbud om billetter til hele familien til utvalgte  
hjemmekamper.
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PS: Har du lyst til å å spille i korps, være med i teater- 
gruppe eller gå på turn?

Dersom det er plass, kan skolen etter individuell vurdering bidra 
med økonomisk støtte til kontingent. Foresatte kan ta kontakt med  
Ann-Kristin for samtale.

• Sarpsborg Jente- og Guttekorps øver på skolen mandager  
og torsdager kl. 18.00.  

• Diorama øver tirsdager og onsdager kl. 17.00.   

• Sarpsborg Turn trener alle dager med flere forskjellige partier.

Har du spørsmål?  
Ta kontakt med skolen på 69 11 60 30 eller 
kontakt huskoordinator Ann-Kristin Paulsen  på  
480 48 904 / ann-kristin.paulsen@sarpsborg.com

 
Her finner du oss: 

Sandesundsveien barneskole 
Sandesundsveien 53 

1724 Sarpsborg

Om Sandesundsveien barneskole: 

• Sandesundsveien barneskole er opprinnelig fra 1877. Men i 2015 
sto en splitter ny og flott skolebygning klar. 

• Sandesundsveien er en sentrumsskole med ca. 460 elever. 

• Skolen har barn fra nesten 30 land og har mer enn 30 språk.

• Sarpsborg kommunes visjon: “Sammen skaper vi Sarpsborg”.  
Skolens visjon: “Vi gjør det MULiG!”
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