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”Jeg vet at du ikke er ”ny”- at du faktisk har levd i omtrent seks år og har øvet 
deg hver dag på viktige ferdigheter. De fleste nettene har du fått fred til å sove 
og lagre kunnskapen og erfaringene du har gjort gjennom dagen. For noen uker 
siden hadde du din siste uke i barnehagen. Da var du størst og eldst, du hadde 
full oversikt over livet i barnehagen, du visste alt om lekene som fantes der og 
om hvilke voksne du kunne søke trøst hos. Jeg vet at du er et barn med massevis 
av erfaring og innsikt. Jeg gleder meg til å oppdage noe av det du kan. Jeg skal 
være på utkikk. Og når jeg ser noe du gjør eller sier noe som viser at du har 
denne klokskapen jeg ser i øynene dine, skal jeg gi deg en tydelig 
tilbakemelding. Du skjønner det, lille venn – at i tillegg til å være din høye 
beskytter, vil jeg være en voksen som viser at jeg forventer mye av deg! Jeg vil 
være din støttespiller, din trener i livet her på skolen.” (Ukjent) 

 

1. INNLEDNING. 

1.1 Oppbygging og innhold   
Kommunedelplanen for SFO 2013- 2025 er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan i 
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Planens første del er en beskrivelse av 
dagens situasjon, mens andre del har fokus på kvalitet, innhold og organisering i 
skolefritidsordningen. Sarpsborg kommune innfører i denne planen en endring i 
organiseringen av SFO-tilbudet, samt at begrepet leksehjelp er byttet ut med; Trening og 
fordypning – øvelse gjør mester. Under kapittel 4, 5 og 6 poengteres de utfordringer 
kommunen ser med tilhørende strategier for videre utvikling – beskrevet som; Slik vil vi ha 
det – slik gjør vi det. 

Innledningsvis kommer en kort redegjørelse av bakgrunn for planen samt formål med 
overordnet mål. Deretter følger et avsnitt der Sarpsborg kommunes verdigrunnlag for arbeidet 
med barn og unge – selve grunnpilaren, vektlegges. Videre i samme avsnittet løftes det fram 
de ulike føringer som ligger på området, med spesiell vekt på helhet og sammenheng innenfor 
skole og SFO. 

Deretter rettes fokus på dagens situasjon, med tema som; gjennomførte brukerundersøkelser 
samt trivselsundersøkelse for barn som går på SFO, lokaler, tilbud fra Kulturskolen, overgang 
mellom barnehage og SFO, bemanning, barn med spesielle behov samt utviklingstrekk med 
elevtallsprognoser.  

I kapittel 4; ”Den nye SFO i Sarpsborg”, legges det innledningsvis vekt på barns medvirkning 
og barneperspektivet – de voksnes forståelse av barn. Deretter listes det opp noen kriterier for 
hva som er en god SFO samt at  kvalitet/ kvalitetsbegrepet er sentralt.  Et kompetent 
personale, tydelig administrativ- og faglig ledelse med god forankring i resten av 
organisasjonen og en forsvarlig bemanningsnorm er viktige  tema under dette avsnittet.  
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Kapittel 5 omhandler SFO`s innhold og mål. Hva skal SFO- hverdagen fylles med? Hvordan 
se helhet og sammenheng i SFO og mellom skole og SFO. Leksehjelpsbegrepet er byttet ut 
med begrepet trening og fordypning- øvelse gjør mester.  Det er listet opp fire fagområder 
som skal gi føringer for mål, innhold og oppgaver for den enkelte SFO. 

Kapittel 6 beskriver selve organiseringen av SFO-tilbudet.  Målsettingen er å få en 
organisering som når/favner alle barn i SFO-alder, og som fungerer optimalt uavhengig 
lokalskole. Det blir beskrevet et tredelt SFO- tilbud, der ett av tilbudene er gratis kjernetid. 
Siste del av dette kapitlet omhandler det fysiske miljøet – å tenke organisering i forhold til 
bygningens/ lokalenes lokalisering og utforming. 

Handlingsplan med handlingsplanperiode for SFO 2013 – 2016 fremkommer i eget kapittel. 
Utfordringene og strategiene som fremkommer i Kommunedelplanen, er bearbeidet og gjøres 
gjeldende med aktuelle strategier og tiltak i handlingsplanperioden Aktuelle tiltak 
kostnadsberegnes særskilt i forbindelse med rullering av Handlingsprogram med 
økonomiplan. 

 

1.2  Bakgrunn for planen  
I Kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2020 ligger bl.a. føringer for planmessig arbeid for 
bedring av levekårene i Sarpsborg kommune. Virkemidler i slik levekårsforbedring er bl.a. at 
Sarpsborgskolen skal ha et innhold som gjør de unge motiverte og godt rustet til å ta høyere 
utdanning. 

Skolefritidsordningen i Sarpsborg har ikke vært gjenstand for videreutvikling siden sak til 
bystyret i desember 2004, da gjeldende vedtekter ble vedtatt. Bystyret vedtok i behandlingen 
av saken et pkt. 2 som lød; Det utarbeides en tiltaksplan for utvikling av kvalitet i SFO-
tilbudet herunder brukermedvirkning og samarbeid med skole og hjem. Bemanningsnormen 
ble imidlertid vurdert i sak til bystyret i desember 2009, uten at den ble endret. 

I Sarpsborg kommunes budsjett 2010/HP 2010 – 2013, strategiske prosesser, er det vedtatt å 
utarbeide en plan for kvalitetsutvikling av skolefritidsordningen (SFO) i 2010. Resultatet for 
2010 var å ha fastlagt SFO sin betydning som en del av et helhetlig opplæringstilbud. 
Resultatet satt i HP 2011 – 2013 er at SFO er kvalitativt forbedret. Da arbeidet med planen 
ikke ble igangsatt før slutten av 2010, er ovennevnte resultat videreført i Handlingsplan 2011 
– 2014. Det er en tydelig sammenheng mellom målet og kommunens visjon; Sarpsborg – der 
barn og unge lykkes. 

I sak til komite for tjenesteutvikling i november 2011 ble det gitt orientering om erfaringer om 
gratis leksehjelp for 1. – 4. årstrinn i Sarpsborgskolen. Det viser seg at det å kvalitetssikre 
innholdet i leksehjelpstilbudet er utfordrende, og det var vanskelig å si om tilbudet fungerer 
som et kompensatorisk tiltak etter intensjonen. Rådmannens innstilling lød; Administrasjonen 
legger frem en ny utredning om hvordan Sarpsborgskolen skal legge til rette for og praktisere 
opplæringslovens bestemmelse om leksehjelp i grunnskolen. Utredningen er en del av 
kommunedelplanen for SFO. 
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En kommunedelplan skal være basert på føringer i kommuneplanens samfunnsdel og være en 
utdyping av disse. I koblingen mellom resultatmål i HP om SFO sin betydning, som en del av 
et helhetlig opplæringstilbud, og føringen om innholdet i Sarpsborgskolen fra 
kommuneplanens samfunnsdel, er det bestemt at planen som lages om skolefritidsordningen 
er en kommunedelplan.  

Planen skal revideres hvert 4. år og rulleres årlig. Handlingsdelen  gjelder for den første 
fireårsperioden. 

 

1.3 Formål og overordnet mål.  
Sarpsborg kommune ønsker med; Kommunedelplan for SFO å sette SFO på agendaen -  å 
vise hvilken spennende, åpen, utviklende og inkluderende arena SFO kan være. Barn lærer 
hele tiden. Det skal ikke være noe brått skille på det punktet mellom skole og SFO. 

Kommunedelplanen for SFO viser veien Sarpsborg bør gå fram til 2025. Som overordnet 
styringsdokument tar den stilling til kvalitet, innhold, mål og strategier for SFO. Planen skal 
være en orientering til innbyggere, foreldre og politikere om SFO`s satsningsområder. 
Samtidig skal den fremstå som en kvalitetserklæring på hvordan SFO i Sarpsborg skal 
fremstå. 

SFO skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, tilhørighet og toleranse for alle barn. 
Barn gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg 
styrker barnas forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. 

SFO er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i 
samhandling med andre i ulike situasjoner. Språklige ferdigheter og sosial kompetanse 
fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. Daglige 
aktiviteter og lek gir barna konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, utvikling 
av ferdigheter og begreper og i å kunne uttrykke følelser og meninger. SFO er en viktig 
alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. Utforskning og 
utprøving samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og kunnskap om 
logiske sammenhenger. 

SFO skal preges av tydelige rammer og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Dette 
krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er engasjert og nærværende i det enkelte 
barns helhetlig trivsel og utvikling. 

I oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune fremkommer det at 
enheter som arbeider med barn og unge skal være preget av en kultur som legger til grunn et 
positivt barnesyn. Barn og unge skal sikres medvirkning, og Sarpsborg ønsker å framstå som 
kommunen hvor forhold blir lagt til rette slik at barn og unge lykkes. Foresatte er en ressurs 
og skal være en vesentlig samarbeidspartner for SFO. 

Overordnet mål:  Helhet og sammenheng mellom skole og SFO. 
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2 FORANKRING 
 

Visjonen for Sarpsborg kommune er 

                           
                        Sarpsborg - der barn og unge lykkes 
 

 

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune er verdigrunnlaget for 
arbeidet med barn og unge og har som hovedmål å sikre oppnåelse av kommunens visjon. 
Plattformen søker å tydeliggjøre sentrale utfordringer knyttet til vilkår og betingelser for at 
barn og unge skal lykkes. For å lykkes med dette må barn og unge få opplæring av en slik 
kvalitet at de står rustet til å møte det samfunn de skal ut i som voksne. Barn og unge skal gis 
hjelp til å utvikle faglig og sosial kompetanse i trygge rammer og omgivelser så tidlig som 
mulig. De skal bli møtt med et positivt menneskesyn, og de voksne skal fremstå som trygge, 
tydelige, støttende og oppmuntrende. I tillegg er det en forventning om at de voksne evner å 
se det enkelte barn og legger forholdene så godt til rette at barn opplever mestring. 

Det er etablert et overordnet verdisett for kommunen. Gjennom dette verdisettet blir det 
tydelig hvilke forventninger vi skal ha til hverandre som kollegaer og ledere og hva som skal 
kjennetegne oss som organisasjon både intern og eksternt. Verdiene skal fungere som 
”brobygger” mellom kommunens visjon og arbeidet i det enkelte fagområdet. Verdiene er: 

� Framtidsrettet 
� Åpen 
� Respektfull 
� Troverdige 

Sarpsborg kommune arbeider aktivt for å være en kommune der barn og unge opplever fravær 
av diskriminering og mobbing. Innenfor kommuneområdet oppvekst er det mange føringer i 
eksisterende lovverk og planer som underbygger målsettingen i høringsutkastet for Mangfold 
og inkludering. Det er et krav til de ulike enhetene som arbeider med barn og unge at de skal 
ha konkrete mål, klare rutiner og prosedyrer for hvordan mobbing og diskriminering skal 
forebygges, avdekkes og håndteres. 

Kommunen har nylig undertegnet nasjonalt manifest mot mobbing (2011- 2014) og har 
således forpliktet seg til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for 
alle barn og unge med nulltoleranse for mobbing. 

SFO skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, medansvar og omsorg og 
representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være 
forskjellig. Menneskelig likeverd, nestekjærlighet, solidaritet, åndsfrihet og tilgivelse er 
sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, lek, læring og danning i SFO. 
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I stortingsmelding 16 (2006-2007) og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring, heter 
det i innledningen; 

”Regjeringen vil føre en aktiv politikk for å redusere forskjellene i samfunnet. Målet er å 
minske klasseskillene, redusere den økonomiske skjevfordelingen og bekjempe fattigdom og 
andre former for marginalisering. Samfunnet skal utvikles slik at makt, goder og plikter blir 
mest mulig rettferdig fordelt”. 

 Barnekonvensjonens artikkel 28, lyder slik; 

”Utdanning skal utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt 
det er mulig”. 

Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen 
medfører at barn kommer til SFO med ulike erfaringer. SFO skal støtte barn ut fra deres egne 
kulturelle og individuelle forutsetninger. 

 

2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer. 
Kommunedelplanen for SFO tar utgangspunkt i ulike føringer fra statlig, regionalt og 
kommunalt hold. 

I følge Opplæringsloven skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter 
skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens 
plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunen til 
å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. 

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal 
som et minimum inneholde bestemmelser om eieforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, 
opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig 
oppholdstid, åpningstider samt bemanning og ledelse. 

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden. Kommunen kan kreve 
utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling. 

Videre i opplæringsloven står det at skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- 
og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. SFO skal 
gi barna omsorg og tilsyn. 

Læringsplakaten til Kunnskapsløftet omhandler grunnleggende forpliktelser for skolen. 
Prinsippene bidrar til å tydeliggjøre skoleeiers ansvar for en opplæring som er i tråd med lov 
og forskrift. Forpliktelser som også er viktige for SFO.  
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Statlige føringer:  

• Stortingsmelding nr 16 (2006- 2007)….og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang 
læring. 

• Stortingsmelding nr 31 (2007- 2008). Kvalitet i skolen 
• Kunnskapsløftet- generell del 

• NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i 
opplæringssystemet. 

• Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007- 2011). Oppskrift for et 
sunnere kosthold. 

• Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet (2004) 

• Rapport – Kulturskoleløftet- Kulturskole for alle. Saken er under behandling i 
Kunnskapsdepartementet. 

 

 

• Gi alle barn like muligheter til å utvikle sine evner og talenter 

individuelt og i samarbeid med andre. 

• Stimulere barnas lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. 

• Stimulere barna til å utvikle egne læringsstrategier og evne til 

kritisk tenkning. 

• Stimulere barna i deres personlige utvikling og identitet, i det å 

utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til 

demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. 

• Legge til rette for barns medvirkning og for at barna skal kunne 

foreta bevisste verdivalg. 

• Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte ansattes 

kompetanse. 

• Bidra til at personalet fremstår som tydelige ledere og som 

forbilder for barna. 

• Sikre at det fysiske- og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet 

fremmer helse, trivsel og læring. 

• Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre 

foreldres/foresattes medansvar. 

• Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen 

på en meningsfylt måte. 
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Regionale føringer: 

• Fylkesplan Østfold mot 2050 
• Partnerskap for Østfoldhelsa 

Kommunale føringer:  

• Kommuneplan for Sarpsborg 2011- 2023. Samfunnsdelen.  
• Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform 

• Høringsutkast - Mangfold og inkludering 2012 - 2024 
• Handlingsplan med økonomiplan 2012- 2015 
• Skolekapasitetsplan for Sarpsborg kommune 2010 - 2020 

• Fysisk aktivitet for alle 2005- 2016 
• Kommunedelplan for barnehageområdet 2011- 2023 

 
 

3 SITUASJONSBESKRIVELSE 
Det finnes i dag ingen nasjonale kvalitetsstandarder på SFO- tilbudet, og prisen varierer  på 
landsbasis. Stadig flere barn tilbringer tiden sin i SFO, og mange barnefamilier i Norge i dag 
er avhengig av SFO for å få hverdagen til å gå opp. En undersøkelse utført av tre norske 
forskere  (*1) viser at deltakelse i SFO øker barns læringsutbytte, siden det blir mer tid til 
læringsarbeid, samt at SFO i seg selv er en uformell læringsarena på lik linje med både 
barnehagen og skolen – selv om innholdet er og skal være noe annet enn innholdet i skolen. 

 Ifølge undersøkelser (*2) spiller utdanningsnivået til foreldrene i stor grad inn når det gjelder 
hvem som benytter seg av tilbudet på SFO. Bare 40% av dem med foreldre med lav utdanning 
går på SFO. Blant de som har foreldre med høyere utdanning, går hele 70%  på SFO. Når det 
gjelder hvem som tar imot tilbudet om leksehjelp er det motsatt. Leksehjelp brukes i stor grad 
av dem som har foreldre med dårligere råd og ikke så mye utdanning. 

I Sarpsborg er det 16 skolefritidsordninger, en ved hver skole med barnetrinn. Alle er 
kommunale. Det er 14 ledere i SFO.  De har i dag tittelen teamleder. Teamleder har en 
grunnlønn med utgangspunkt i 3- årig høyskole uavhengig av egen utdanning. 

 

 

 

 

*1 Kilde: Nettavisen 2009. Undersøkelse gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling, Universitetet i Oslo.    

  *2 Kilde: Nettavisen 2009.                                                                                                                   



10 
 

GSI- tallene for 2011 viser at 1509 barn gikk i SFO, hvorav 1123 med 100% plass. I snitt går 
ca 60% av elevene på 1- 4 trinn i SFO. I tillegg går noen få elever på 5. – 10. trinn (barn med 
spesielle behov) i SFO, hovedsakelig da i forsterkede avdelinger. Andelen barn som går i SFO 
varierer fra ca 45%  - 75% fra skole til skole. Tallene for 1. – 4. Trinn inkluderer barn med 
SFO tilbud i forsterkede avdelinger. 

Det har blitt gjennomført to brukerundersøkelser ved SFO`ene i Sarpsborg med et par års 
mellomrom, en høsten 2009 og en høsten 2011. Begge i regi av KS (bedrekommune.no). 
Sarpsborg kommune har vedtatt i HP for 2011 at brukerundersøkelsen for 2011 skal ha et 
resultatkrav på 4,5 på en skala fra 1- 6, der 6 er høyest. Det har vært en positiv utvikling på  
både brukertilfredshet, svarprosent og fornøydheten på det totale SFO-tilbudet i Sarpsborg de 
siste to årene. 

Kort oppsummering på resultatet fra brukerundersøkelsen i 2009:  

• Brukertilfredshet 4,3 

• Svarprosent 31% 
• I forhold til det totale tilbudet ved SFO  lå skåren fra Sarpsborg litt under 

gjennomsnittet i forhold til de 30 andre kommunene som er  med i lands-snittet. 

Kort oppsummering på resultatet fra brukerundersøkelsen i 2011: 

• Brukertilfredshet 4,5 
• Svarprosent 36% 

• I forhold til det totale tilbudet ligger skåren fra Sarpsborg likt med de 43 andre 
kommunene som er med i lands- snittet. 
 

Skole og skolefritidsordning skal sammen sørge for at elevene i Sarpsborg får best mulig 
grunnlag for å lære det de trenger. En forutsetning er at barna trives. I februar/mars 2011 ble 
det gjennomført en trivselsundersøkelse for barn i SFO i forbindelse med forarbeidet av 
kommunedelplanen. Målet med undersøkelsen var å høre hva barna selv mente er et viktig 
innhold i SFO, hva kvaliteten på innholdet skal være. Trivselsundersøkelsen besto av fire 
spørsmål: 

1. Hvordan har du det på SFO? 
2. Har du noen andre barn å være sammen med på SFO? 
3. Hva liker du å gjøre på SFO? 
4. Er det noe annet du ønsker å holde på med i SFO? 

Kort oppsummering på resultatet fra trivselsundersøkelsen: 

� Svarprosent 55%. Flere jenter (61%) enn gutter (50%) svarte 
� De fleste barna trives på SFO- har det bra. 12 stykker har svart at de ikke trives på 

SFO.  Disse fordeler seg på 7 enheter. Det var 10 barn, 5 gutter og 5 jenter, som svarte 
at de ikke har noen å være sammen med.  
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� På spørsmål om hva de liker å gjøre så måtte hvert barn velge ut de fem aktivitetene de 
likte best. De fem aktivitetene som fikk høyest score var; Aktiviteter i gymsalen, leke 
inne, leke ute, tegne/male og data. 

� Aktivitetene de ønsker å holde på medi SFO; Se film/TV, svømme/bade, strikke/sy/ 
perle, div. uteaktiviteter og spille ulike typer spill. 

Barna trekker selv frem det å leke med venner og å kunne styre aktivitetene selv som det 
viktigste på SFO. I følge en doktorgradsavhandling (*3) på vennskap blant barn mellom 5- 16 
år så knytter barn oftere vennskap på tvers av alder og klassetilhørighet på SFO enn i 
skoletiden. En litt umoden tredjeklassing kan for eksempel finne match i en andreklassing. På 
SFO er det viktig å skape en kultur for at alle får være med, og at der er et variert tilbud av 
aktiviteter. Det er når barn gjør ting sammen med andre barn over tid at de knytter vennskap. 

 

3.1 Bemanning  
Bemanningen i SFO består av teamleder SFO  og assistenter. Hver SFO har en teamleder i 
100% stilling. Personalgruppen består av flest assistenter i ulike stillingsstørrelser. 

Teamleders pedagogiske og administrative oppgaver er avhengig av faktorer som SFO`s 
størrelse, arbeidsfordelingen mellom rektor (enhetsleder) og teamleder, barnegruppens behov 
og sammensetning og personalets samlede kompetanse og erfaring.  

Det er ingen sentrale føringer på bemanningsnorm i SFO. I følge vedtektene for 
skolefritidsordningen i Sarpsborg er grunnbemanningen – utenom leder – minimum en voksen 
pr. 18 hele plasser. Barn med spesielle behov for ekstra tilsyn og omsorg kan utløse 
tilleggsressurser. Behovet vurderes på den enkelte virksomhet. 

 

3.2 Lokaler. 
Hva slags fysisk arena tilbyr vi barn i SFO?  SFO`ene i Sarpsborg er ulike i forhold til 
størrelse, fysisk utforming, beliggenhet m.m. De har egne lokaler som ligger i tilknytning til  
skolen samt sambruk med skolen. Noen SFO`er driftes i egne bygninger som ligger fysisk 
adskilt fra resten av skolen.  

Ved sambruk, og når rom skal ha flere ulike funksjoner stilles det store krav til bygg og 
innredning, ut fra at mangfoldigheten til barns uttrykksmåter skal respekteres. I SFO`er der 
plassen er trang, kan det være problemer med å etablere fleksibilitet og forandringsdynamikk i 
forhold til rommene.  

 

 

*3 Doktoravhandling NTNU (2006 ): Barns og unges vennskap. Kvello, Øyvind. 
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Dette er elementer som utfordrer personalet, og det stilles store krav til smidighet og 
samarbeid mellom skole og SFO. Her gjelder det både og se muligheter, samt evne å 
organisere - på en slik måte at det skaper gode aktivitets- og lekearenaer for alle barn gjennom 
hele SFO - dagen. 

 

3.3 Barn med spesielle behov. 
SFO er et tilbud for alle barn, også barn med spesielle behov. Opplæringsloven § 13-7 slår 
fast at kommunen skal ha et tilbud om SFO til barn med særskilte behov på 1. – 7 årstrinn, 
men det står ikke noe om hvordan og i hvilken omfang et slikt tilbud skal gis. 

Sarpsborg er et flerkulturelt samfunn, og andelen minoritetsspråklige barn har hatt en økning 
de siste årene. SFO skal tilrettelegge aktiviteter bl.a. med utgangspunkt i barnas alder og 
funksjonsnivå. SFO skal gi omsorg og tilsyn og gi barn med spesielle behov gode 
utviklingsmuligheter. Barn med spesielle behov er ingen ensartet gruppe. Det kan være barn 
med bl.a. fysisk funksjonshemming, svaksynt, astma- allergiproblemer, psykisk 
utviklingshemming eller ”værevansker”. Mange barn sliter med konsentrasjonsvansker og har 
vanskelig for å fungere i store grupper. Andre barn er kroppslig urolige og har behov for 
tilrettelegging med tanke på det fysiske rommet.  

Barn med spesielle behov kan trenge særskilt tilrettelegging som en ordinær SFO ikke kan 
ivareta. Ved fire av grunnskolene i Sarpsborg er det etablert egne avdelinger for barn med 
sterkt nedsatt funksjonsevne.  

Regnbuen er en forsterket avdeling knyttet til Kurland barneskole. Avdelingen er 
organisert  for å kunne ta imot inntil 20 elever med sammensatte funksjonshemminger som 
krever stor grad av tilrettelagt opplæring.  

 Toppen er en forsterket avdeling knyttet til Alvimhaugen skole. Avdelingen kan ta imot inntil 
seks elever med psykisk utviklingshemming.  

Femkløveret er en forsterket avdeling tilknyttet Grålum barneskole. Avdelingen har 
kompetanse rettet spesielt mot autisme og psykisk utviklingshemming.  

Maren Juel er en forsterket avdeling knyttet til Hafslund barneskole og er organisert for å 
kunne ta imot 15 elever med sammensatte funksjonshemminger som krever stor grad av 
tilrettelagt opplæring.  

 

3.4 Kulturskolen. 
Kulturstafetten er et tilbud fra Kulturskolen innenfor områdene dans, drama, billedkunst og 
musikk. Det foregår gjennom gruppeundervisning, og all undervisning foregår i SFO sine 
lokaler. Tilbudet er basert på at minimum 5 barn melder seg på. Slik det fungerer i dag er det 
8 av kommunens 16 SFO`er som deltar. Tilbudet er basert på foreldrebetaling, og det koster  
kr. 1000,- pr. semester. For skoleåret 2012 – 2013 er Kulturstafetten et gratis tilbud for 1. 



13 
 

klassinger som går i SFO. Hvorvidt tilbudet blir utvidet til å gjelde kommende skoleår er 
uvisst. 

3.5 Overgang barnehage skole/SFO. 
I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsippene for opplæringen fastslås 
det at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Barnehage og skole/SFO er en del 
av et sammenhengende løp hvor hjemmet, barnehagen og skolen/SFO har et felles ansvar for 
å tilrettelegge for barnets utvikling og læring. Å styrke sammenhengen og progresjon i 
læringsinnholdet fra barnehage til skole/SFO innebærer å legge til rette for et helhetlig 
læringsforløp som ivaretar enkeltbarnets behov. 

Det er barnehagen og skolen som sammen har et ansvar for å forberede seg på å møte det 
enkelte barnets behov ved skolestart, og det er viktig med gode rutiner knyttet til overgangen. 
Det er viktig at SFO kommer på banen i forberedelsesfasen sammen med skolen da foreldre 
ofte har minst like mange spørsmål knyttet til fritidstilbudet som skoletilbudet. 

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen Fra eldst til yngst. Samarbeid og 
sammenheng mellom barnehage og skole. Hovedutvalg for skole og oppvekst behandlet i 
oktober 2008 sak: Årshjul for overgang mellom barnehage og skole/SFO. Årshjulet bygger på 
de nevnte føringer og ble gjort gjeldende fra barnehage- skoleåret 2007/2008. Årshjulet består 
av en rutinebeskrivelse for gode overganger mellom barnehage og skole/SFO samt skjemaer 
for informasjon om skolestarteren/ barnet. Årshjulet ble evaluert og revidert høsten 2009. 
SFO`s rolle bør komme tydeligere frem i Årshjulet. 

 

3.6  Utviklingstrekk. 
Det er utarbeidet befolkningsprognoser og elevtallsprognoser på skolekretsnivå ved bruk av 
modellen Kompas. Kompas er kommunens plan- og analysesystem. De nye prognosene 
strekker seg frem til 2020. Ved utarbeiding av langsiktige prognoser legges det en del 
forutsetninger til grunn. Disse berører forventninger knyttet til fødselsrater, økning i 
levealder, konjunkturutvikling, boligbygging og nettoflytting. 

Ikke alle barn går på skole i den kretsen de bor. For eksempel sokner barna på Hevingen 
egentlig til Borgen skole, men de går på Hafslund skole. Det betyr at Borgen skole har færre 
skolebarn enn det som bor i kretsen, mens det er motsatt situasjon på Hafslund. I tillegg 
kommer de skolene som har forsterkede grupper/ avdeling som rekrutterer barn fra flere 
skolekretser. 

Prognosene viser at aldersgruppen 6- 12 år forventes å øke med ca 350 elever fram mot 2020 i 
følge Skolekapasitetsplanen. Den største veksten forventes i sentrumsområdene 
(Sandesundsveien- og Alvimhaugen barneskole) og på Borgen og Hafslund. 
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4 DEN NYE SFO I SARPSBORG. 
”Barn må få lov til å være eksperter på det de kan” (Trond Viggo Torgersen). 

Medvirkningsbegrepet legger til grunn et syn på barn som er positivt. Det er imidlertid den 
enkelte medarbeider som i det daglige må legge arbeidet til rette på en slik måte at barna 
faktisk får mulighet til å medvirke i prosesser som gjelder dem selv. 

Prinsippet om barns rett til medvirkning er vektlagt i FNs barnekonvensjon. Barn har rett til å 
si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt og lyttes til. 

Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning må integreres i arbeidet med 
SFO`s innholdsområder. Å ta barnas medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon 
mellom barna og personalet. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og 
samtale. Innholdet/ rammene i SFO må planlegges og organiseres slik at det gis mulighet for 
barns medvirkning. 

Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for 
sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk.  

”En voksen og 3 barn på 7-8 år er ute å går tur langs veien. Det er vinter og det er høye 
brøytekanter. Ett av barna sier entusiastisk til den voksne; Se brøytekantene hvor høye de er! 
Den voksne; Nei, dette er ikke noe. Før i tiden var brøytekantene så høye at vi ikke kunne se 
over dem!” 

Et barneperspektiv handler for det første om det å ha kunnskap om barn, om de voksnes 
forståelse av barn. Den andre delen handler om barnets uttalelse, det å forstå barnets syn på 
seg selv. Det handler om hvert enkelt barns perspektiv – at barn skal bli hørt. De voksnes 
barneperspektiv stemmer ofte ikke med barns perspektiv.  

Å forsøke å gripe et barneperspektiv handler om å få kunnskap om hvordan de voksne tror 
barn ser verden.   

 

4.1 Kvalitet. 
Kvalitetsbegrepet er dynamisk, og oppfatningen av hva som er god og dårlig kvalitet er 
avhengig av flere faktorer og derfor vanskelig å måle. Gode relasjoner mellom ansatte og barn 
er bl.a. avgjørende for at SFO skal ha god kvalitet.  

De fysiske rammebetingelsene, barns aktivitetsareal og antall barn per voksne er viktige 
faktorer ved vurdering av SFO`s kvalitet. 

Det er viktig at SFO har et pedagogisk kompetent personale som kan stimulere barnas 
intellektuelle, følelsesmessige og sosiale ferdigheter. Det er også viktig at personalet har god 
kontakt med skolens øvrige personale og med barnas hjem. 

Barnas dag skal preges av tydelige grenser og regler som gjennomgående bør være de samme 
i skole og SFO. 
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Skole/ SFO ser ofte barna på forskjellige arenaer og må derfor dele kunnskap om barnet til 
barnets beste.  

Den enkelte SFO må søke etter god kvalitet med hensyn til hva lokale forhold inviterer til. 
Det handler både om geografisk beliggenhet og hva som finnes i nærmiljøet av tilbud og 
aktiviteter som kan benyttes. Her kan nevnes parker, bibliotek, idrettsanlegg m.m. 

Kriterier for en god SFO: 

 Å ha en sterk forankring i skolens ledelse 
 Å være en arena for lek, læring, utforsking og medvirking 
 Å gi et helhetlig tilbud til barna i samarbeid med skolen 
 Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er forutsigbart og strukturert 
 Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med barnas faglige, 

sosiale og personlige utvikling 
 Å gi omsorg gjennom å skape trygghet, toleranse, trivsel og tilhørighet for alle barn 

som går på SFO 
 Å være opptatt av identitet og tilhørighet 
 Å ha personale med kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte fremtidens 

utfordringer 
 At alle jobber sammen mot et felles mål 

 

4.2  Ledelse, bemanning og samarbeide mellom skole og SFO. 
Enhetsleder ved skolen (rektor) er administrativt og faglig leder for SFO.  Det er viktig at 
SFO er godt forankret i skolens ledelse, som har ansvaret for å legge til rette for et 
planmessig, konstruktivt og strukturert samarbeid mellom ansatte i skolen og på SFO. 
Teamleder for SFO har ansvaret for den daglige driften av skolefritidsordningen. 

Enhetsleder bør, i den grad det er mulig, se på rekruttering av assistenter til skolen og SFO 
under ett. Det vil bidra til en smidigere overgang, og større forståelse mellom skole og SFO, 
samt at barn og foreldre/foresatte opplever kontinuitet og helhet i tilbudet. I tillegg vil det 
bidra til færre uønskede deltidsstillinger blant personalet i SFO. 

Teamleders ansvar i forhold til daglig drift er å ha oversikt, se sammenhenger, reise faglige 
diskusjoner, initiere til og lede faglige utviklingsprosesser. Å være en tydelig rollemodell er 
nødvendig for å utvikle SFO som en lærende organisasjon i organisasjonen. 

Krav til teamleders kompetanse er 3-årig høgskoleutdanning med hovedvekt på barn/unge.  

I SFO må bemanningen være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger, det betyr 
en bemanningsnorm som er fleksibel og kan tilpasses i forhold til behov. En bemanningsnorm 
kan ses i sammenheng med antall plasser eller antall barn. Antall plasser betyr f.eks at 18 
plasser i ytterste konsekvens kan bety 36 barn hvis alle har et prosentvis lavt tilbud, som eks. 
40 %. 
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Teamleder SFO beregnes ikke inn i bemanningsnormen.  

Det er viktig med god informasjonsflyt og tydelige kommunikasjonslinjer mellom skolen og 
SFO, og skolens planer skal være åpne og tilgjengelige for SFO. De reglene som gjelder for 
skolen gjelder også for SFO. På denne måten kan SFO følge opp og videreføre 
satsningsområder, temaer og regler det arbeides med i skolen, og innarbeide disse i lokale 
planer. 

Som det fremgår av vedtektene skal SFO ha inne- og utearealer som er egnet til formålet. Det 
er naturlig at skolen og SFO samarbeider om bruk av skolens lokaler for å sikre et variert og 
godt aktivitetstilbud innenfor SFO.  

SFO skal ha et godt og strukturert samarbeid med skole, foreldre/foresatte, Sarpsborg 
kulturskole, frivillige organisasjoner og nærmiljøet. 

Det er viktig med samordning av informasjon til foreldre/foresatte slik at SFO framstår som 
en del av skolens totale tilbud. SFO skal bruke Fronter til formidling av informasjon til 
foreldre/foresatte. Det bør også avholdes felles foreldremøter (personalmøter) for årstrinnene 
og SFO. 

 

4.3 Personale med kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte  
framtidens utfordringer. 

Et kompetent personale er et personale som har stor kjennskap til og kunnskap om barne- og 
utvikingspsykologi. Erkjennelsen av gjensidig respekt som et grunnleggende element for den 
nødvendige relasjonsbyggingen må være tydelig forankret. Den enkelte må ha erkjennelsen av 
at det er barna som er i sentrum, og det må legges til rette for barns medvirkning. 

Personalet i SFO har ansvaret for alle barn, uansett funksjonsnivå, kjønn, alder og 
familiebakgrunn. Det er viktig at hver enkelt får oppleve at de selv og alle de andre er 
betydningsfulle personer for fellesskapet. De skal se mangfold som en resurs, og SFO skal 
være et inkluderende fellesskap der ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt 
for det som er forskjellig. 

”Tjenester som rettes inn mot barn og unge skal gjennomsyres av holdninger som er basert 
på et positivt menneskesyn. Barn og unge skal møtes med en gjennomgående holdning om 
barns egenverd og barns medborgerskap”.  ( Høringsutkast - Mangfold og inkludering 2012- 
2024) 

Personalet i SFO skal ha fokus på barnets talenter/ det barnet kan. Talenter hos barnet må 
synliggjøres og danne grunnlag for personalets refleksjoner når det gjelder det enkelte barns 
læring og utvikling settes i fokus. 

Noen barn vil ha behov for ekstra støtte i sin læring og utvikling. Dette kan inkludere både 
barn med forsinket språkutvikling, minoritetsspråklige barn med behov for å lære norsk, barn 
som kommer fra en vanskelig livssituasjon og barn med nedsatt funksjonsevne. Gode 
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samarbeidsrutiner og gode systemer knyttet til barn som har behov for ekstra støtte i sin 
læring og utvikling må foreligge.  

Det er viktig er å sikre at det finnes tilstrekkelig personale med barnefaglig kompetanse til å 
ivareta barns behov for omsorg, lek og læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte.  

God kvalitet på SFO er avhengig av flere momenter. Et kompetent personale er meget viktig. 
SFO`s bemanning består i all hovedsak av personer uten høgskoleutdanning, men med 
realkompetanse. Personalets fag- og realkompetanse er SFO`s viktigste ressurs og er en 
forutsetning for at SFO skal være en god lærings- og omsorgsarena.  

Personalets kompetanse er noe av den viktigste faktoren for å kunne gi et SFO tilbud av høy 
kvalitet. Økt antall barn inn i SFO tilbudet og et større sosialt og kulturelt mangfold krever økt 
pedagogisk kompetanse hos de ansatte. Økt innsats for kvalitets- og kompetanseutvikling i 
SFO må blant annet skje ved at en større andel av de ansatte har barnefaglig kompetanse.  

Det bør legges til rette for at ansatte kan ta fagbrev i barne- og ungdomsfaget. 

 

4.4 Det fysiske miljøet. 
Lek og utforsking foregår som et dynamisk vekselspill mellom ro og aktivitet, gjennom dyp 
lek og forhandlinger og planlegging av ny lek. For å oppnå dette må de fysiske omgivelsene 
inneholde mange og varierte væresteder/ lekesteder der barna kan sette sitt preg på rommene 
og ha innflytelse på forvaltningen av dem. Dette betyr at den fysiske utformingen må gi rom 
for avgrensing og foranderlighet. Det må være plass til å ha hemmeligheter og gjemmesteder, 
stille og stillesittende aktiviteter og høylytte og grovmotoriske aktiviteter. 

For dårlige fysiske rammer kombinert med ensartethet i bygget kan virke demotiverende på 
personalet i forhold til å tenke kreativt. For å skape og utvikle dialog og gode relasjoner er 
motivasjon og trivsel viktig. Det er viktig at det fysiske miljøet er med på å inspirere barna 
estetisk og sansemessig ved blant annet lys, farger og materialbruk. De fysiske omgivelsene/ 
rammene kan betraktes som et utgangspunkt for læring og erfaring. Miljøet skal inspirere og 
stimulere både barn og voksne, utfordre dem i tanker, fantasi og skapende aktivitet. 

Det fysiske miljøet må være utfordrende og gi plass for deltagelse og samtidig stimulere til 
utforsking på egen hånd. Utfordringer i miljøet vil oppleves forskjellig for ulike barn 
avhengig av kjønn, alder, modning og personlighet. Balansen mellom sikkerhet og 
utfordringer er hele tiden til stede i omgivelsene, og i dette spenningsfeltet lærer barna å 
mestre tilværelsen og å bli selvstendige.  

En kan stille spørsmål ved om en tenker nok igjennom hva slags aktiviteter og stemninger de 
fysiske omgivelsene legger til rette for, når det planlegges bruk av bygg. Den danske 
pedagogen Steen Larsen sier at et hvert skolebygg rommer en pedagogisk ide. 
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4.5  Slik vil vi ha det – slik gjør vi det. 
Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 
 
En tydelig og synlig ledelse av SFO som 
ivaretar  innhold og kvalitet. 

SFO er tydelig forankret i skolens ledelse 
med enhetsleder (rektor) som øverste leder 
 
Teamleder SFO får mulighet for relevant 
kompetanseheving / 3-årig  
høyskoleutdanning med hovedvekt på barn 
og unge. 
 

 
Økt faglig kompetanse 

Fleksibel bemanningsnorm 
 
Større andel av personalet har barnefaglig 
kompetanse  

Legge til rette for at barn har lekekamerater 
og trives på SFO 

Barna får mulighet til å si hvordan de har det 
på SFO gjennom egne Trivselsundersøkelser. 

Brukerundersøkelser viser at 
foresatte/foreldre er godt fornøyd med SFO-
tilbudet 

 
Gjennomføre årlige brukerundersøkelser. 

Alle 6-åringer får en god SFO-start  Årshjulet for samarbeid barnehage- skole 
videreutvikles, og tar med SFO som en 
naturlig del av et helhetlig læringsløp. 

Skolebygg og utearealer ivaretar krav til god 
kvalitet og fleksibel bruk 

Tenke helhet/ universell utforming ved 
nybygg og rehabilitering 
 
Vedlikehold av eksisterende arealer ute og 
inne 
 

 

5 MÅL OG INNHOLD. 
SFO er en del av den enkelte skoles helhetlige læringsmiljø. SFO skal være med på å utvikle 
et godt læringsmiljø og støtte skolen i arbeidet med å bygge opp under læringsprosessene ved 
å arbeide systematisk og kunnskapsbasert.  

SFO er en viktig sosial arena, og det er viktig at skolens arbeid med sosial kompetanse 
videreføres også her. For å styrke barns sosiale kompetanse må det settes fokus på målrettet 
og systematisk arbeid med å lære sosiale ferdigheter. Sosial kompetanse skal være på 
dagsordenen hver dag som en bevissthet hos hele personalet. Sosial kompetanse er en 
grunnleggende forutsetning for at barn skal oppleve sosial mestring, og det er en positiv 
sammenheng mellom sosial kompetanse og skolefaglige prestasjoner. 

SFO`ene i Sarpsborg skal ha fokus på kosthold og ernæring, og legge til rette for et variert og 
sunt kosthold.  Det skal tilberedes ett fullverdig måltid daglig, der det skal legges vekt på 
gode og sunne råvarer.  
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De grunnleggende ferdighetene som vektlegges i alle fag i skolen må også vektlegges i SFO. 
Personalet har ansvaret for å stimulere barna til å uttrykke seg muntlig, til å lese, skrive og 
regne, og det skal være muligheter til å bruke digitalt verktøy.  

SFO skal styrke elevenes læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Under 
overbyggingen ”trening og fordypning – øvelse gjør mester” er det fire fagområder som må 
knyttes til både formelle- og uformelle læringssituasjoner.  

SFO er en del av den enkelte skoles helhetlige læringsmiljø:  

 

 

 

5.1 Trening og fordypning – øvelse gjør mester! 
Gjennom lek og andre aktiviteter får barna felles opplevelser og erfaringer som gir grunnlag 
for kulturforståelse, kommunikasjon og utvikling av begreper og muligheter for å uttrykke 
følelser og meninger. Personalet som jobber i SFO må ha et aktivt forhold til barns 
læringsprosesser, deres handlinger og holdninger i møte med barnas læringserfaringer er 
avgjørende. 

Stortinget vedtok i 2010 endringer i opplærings- og privatskoleloven om leksehjelp. Det betyr 
at kommunen har plikt til å tilby elever på 1.-4. årstrinn gratis tilbud om leksehjelp. Hvert 
trinn skal ha minst en time leksehjelp hver uke. Alle elevene har rett til å delta, men tilbudet 
er frivillig. Leksehjelpen skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller og er et ledd i strategien 
om tidlig innsats for bedre læring. 

Trening og 
fordypning -
øvelse gjør 

mester

Mat, helse og 
fysisk aktivitet

Danning 
gjennom 

omsorg, lek og 
læring

Natur, 
teknikk og 

miljø

Kunst, kultur og 
kreativitet
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Opplæringslovens bestemmelse om leksehjelp i grunnskolen blir ivaretatt i SFOs kjernetid 
gjennom trening og fordypning – øvelse gjør mester. Her skal barna få hjelp til å utvikle seg 
som selvstendige, ansvarsfulle individer med sosial tilhørighet og som mestrer ulike roller i 
samfunnet.  

Det er fire fagområder som skal gi føringer for den enkelte SFO`s mål, innhold og oppgaver. 
Områdene skal tilpasses skolens faglige planer, lokale forhold, kompetanse, behov og 
tradisjoner.  

De fire fagområdene er:  

1. Danning gjennom omsorg, lek og læring 
2. Mat, helse og fysisk aktivitet 
3. Kunst, kultur og kreativitet 
4. Natur, teknikk og miljø 

 

Gjennom året skal man være innom alle de fire fagområdene, men den enkelte SFO velger 
selv hvor hovedfokuset skal ligge. Hovedfokuset kan variere fra år til år, trinn til trinn m.m. 
En konkretisering av den enkelte SFO`s arbeid skal nedfelles i virksomhetsplanen/årsplanen, 
som behandles av skolens samarbeidsutvalg. Virksomhetsplanen/ årsplanen skal detaljere og 
konkretisere de ulike aktivitetene og vise hvordan disse er tenkt gjennomført. 

For hvert fagområde er det utarbeidet en beskrivelse samt mål. Hver skole/SFO må i sin 
virksomhetsplan/årsplan ta utgangspunkt i fagområdene og definere sine tiltak/mål.   

 

5.2 De fire fagområdene. 
 

Danning gjennom omsorg, lek og læring. 

I SFO er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet 
til hverandre forutsetninger for barns danning. Danning er en livslang prosess som blant annet 
handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i 
samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og 
demokrati.  

Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler 
evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen, og til å se seg selv som et 
verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn omsorg, mer enn læring, mer 
enn utvikling, mer enn sosialisering og mer enn oppdragelse. Samtidig rommer danning alt 
dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle ferdigheter og kunnskaper. De må også 
få støtte til å handle omsorgsfullt, og gjøre etisk begrunnende valg. Gjennom danning legges 
grunnlaget for elevens allsidige utvikling. 
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For SFO er det en av primæroppgavene å gi nærhet og omsorg, og sørge for at alle elever ut 
fra alder og forutsetninger blir møtt med lydhørhet, vilje og innlevelse til samspill. SFO skal 
gi rom for barns utøvelse av omsorg og empati i hverdagen – alle barn har rett til omsorg og 
nærhet. 

Lek representerer en helt sentral side ved elevenes sosiale utvikling samtidig som den har en 
egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs- og 
læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan 
føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. Elever lærer 
og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken- de tilegner seg kunnskap, verdier og 
holdninger. 

Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og i samfunnet 
generelt. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. 

 

Mål: SFO skal gi barna opplevelse av mestring gjennom lek og læring. Barna skal bli 
møtt med omsorg og omtanke fra de voksne og fra hverandre. 

 

Mat, helse og fysisk aktivitet. 

Måltidene i SFO bør ha som mål å fremme gode kostvaner og helse. I tillegg kan en rekke 
pedagogiske aktiviteter og mål knyttes til mat og måltider, slik som; Barnas delaktighet i 
matlaging, læring om ulike kulturers mattradisjoner, språklig utvikling, utvikling av lukt- og 
smakssans, utvikling av finmotorikk, selvstendighet og samspill med andre, kunnskap og 
sammenheng mellom mat, kropp og helse. 

Hva er helse? 

� Å være frisk- fravær av sykdomstegn og symptomer 
� Å fungere i hverdagen – utføre daglige aktiviteter, roller. 
� Å kunne utføre de aktiviteter som er viktige for meg. 
� Å oppleve glede, mestring, livskvalitet. 

Fysisk aktivitet er avgjørende for en god folkehelse. SFO skal være en arena hvor man 
tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er et vidt begrep og rommer lek, trim, 
mosjon, friluftsliv, trening og kroppsøving. Det fremmer barns konsentrasjonsevne, motoriske 
kompetanse, selvtillit, psykiske helse og mestringsfølelse. 

”UteSFO” er i tråd med de anbefalinger Kunnskapsløftet har om variasjon i opplæringen og 
lokal tilpasning. Nytteeffekten for fysisk aktivitet er ved ”uteSFO” blant annet varierte 
motoriske utfordringer, aktivitetstilbud med lave utstyrskrav og aktivitet på barns premisser. 
Måltidet kan naturlig integreres i opplegget gjennom medbrakt eller tillaget mat ute i naturen. 
Et utetilbud kan gi barn varierte erfaringer og ferdigheter i tillaging og servering av mat ute i 
naturen.  
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Fysisk aktivitet og sunt kosthold i barneårene er viktig for god helse i voksen alder, og har 
betydning for barn og unges trivsel og læring. 

 

Mål: SFO skal bidra til at barn utvikler god helse, gjennom fullverdige måltider og 
variert fysisk aktivitet. 

 

Kunst, kultur og kreativitet. 

SFO har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. Kultur forstås her som 
kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og 
uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, 
aktualisere og fornye. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både 
lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være 
representert i SFO`s virksomhet. 

Barna skal få oppleve kunst og kultur samt utvikle sine estetiske og kreative evner. SFO skal 
legge til rette for eksperimentering med ulike teknikker og materialer og det er viktig at barna 
får benytte ulike type verktøy/utstyr for å skape og oppleve kunst- og kultur. 

Det skal legges til rette for formidling av elevenes kulturuttrykk, og for kreative aktiviteter i 
forbindelse med kulturelle begivenheter som merkedager og høytider – gjerne i fellesskap 
med skolen. 

Arbeidet med ulike aktiviteter innenfor dette området vil også ha en klar sammenheng med 
flere av fagene i skolen som rommer kompetansemål innen kultur, kunst og estetikk. 

 

Mål: SFO skal gi barna erfaring med varierte former for kunst og kultur. Barna skal få  
mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike  
uttrykksformer.  

 

Natur, teknikk og miljø. 

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags 
vær. Lek og aktiviteter i naturen skal gi barna mulighet til å reflektere, bruke sansene, 
beskrive og gjenkjenne naturen og noen av dens kjennetegn. 

Naturen er Norges største gymnastikksal. Selv om skolegården har gode lekemuligheter, og 
innbyr til lek, vil barn få rikere muligheter til å bruke kroppen sin og oppleve levende liv 
omkring ved å komme seg ut i naturen. Der får barn se og oppleve virkeligheten med alle 
sansene sine. Nærkontakt med naturen hele året forsterker og utvikler barnet, også 
begrepsmessig. 
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Naturen er en viktig del av menneskenes livsmiljø. Det er viktig at barn lærer å ta vare på 
miljøet, bevisstgjøre barna på miljøvennlige valg og holdninger. 

Med utgangspunkt i skolens virksomhetsplan kan temaer fra realfagene videreføres i SFO, og 
kunnskap om matematikk, fysikk/miljø kan øves opp i lek. Tekniske og matematiske 
ferdigheter trenes gjennom konstruksjonslek, forming og lek inne og ute. Barna skal få være 
nysgjerrige og undrende i aktivitetene og oppleve læringen som morsom. Det er viktig å 
bevisstgjøre barna på miljøvennlige valg og holdninger. 

 

Mål: SFO skal bidra til at barna opplever naturen, utvikler miljøbevissthet og erfarer 
hvordan teknikk kan brukes i lek og hverdagsliv. 

 

5.3 Slik vil vi ha det – slik gjør vi det. 
Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 
 
 
Å se barnet i en helhetlig utvikling 

SFO skal ha engasjerte voksne med tro på at 
barn kan. 
 
De voksne ser barnas talent gjennom 
tilstedeværelse og engasjement 

Fagområdene er godt implementert i det 
daglige arbeidet 

Det jobbes med temaer knyttet mot 
fagområdene i hele SFO-tiden. 

Det utarbeides gode virksomhetsplaner med 
utgangspunkt i Kommunedelplanen for SFO 

SFO utarbeider Årsplan med mål, innhold og 
fokusområder knyttet opp mot skolens 
virksomhetsplan. 

 

6 ORGANISERING AV SFO-TILBUDET. 
SFO skal både være læringsstøttende og ha rom for fri lek. Barns aktivitet må springe ut fra 
dets spontane interesse. Dette betyr ikke at barna får gjøre det de vil, men at barna vil det de 
gjør. SFO skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel og toleranse og tilby et variert 
utvalg aktiviteter. De grunnleggende ferdighetene som skal vektlegges i alle fag, må også 
vektlegges i SFO.  

Selve organiseringen av SFO- tilbudet er tredelt. Morgen- og ettermiddagstilbudet er tilbud 
som krever foreldrebetaling, mens tilbudet i kjernetiden er gratis. Kjernetiden er en del av en 
helhetlig skoledag, der fagområdene under trening og fordypning – øvelse gjør mester, er 
fokusområder.  

SFO skal fortsatt være lek og fritid, ikke skole, men det er viktig at SFO fylles med et innhold 
som bl.a. trening og fordypning (tidligere leksehjelp), fysisk aktivitet, kulturtilbud og 
integrering av fritidsaktiviteter. Dette vil stimulere læringsviljen, støtte opp om skolen og 
utfylle den pedagogiske virksomheten som foregår i klasserommet. Skole og SFO skal 
sammen sørge for at barn får best mulig grunnlag for å lære det de trenger. 
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Temaene nedenfor, med stikkord og kommentarer, er knyttet til det helhetlige innholdet i 
SFO`tilbudet:  

 

 

Lek og utforskning:                                

• Ro og aktivitet 
• Variert lek 
• Rom for avgrensning og forandring 
• Oversiktlighet og tilgjengelighet 

Sanseopplevelser og skapende aktiviteter: 

• Allsidig bruk av sansene 
• Estetisk inspirasjon 
• Materialtilgjengelighet 

Medvirkning og mestring: 

• Barnas deltagelse i SFO`s dagligliv og beslutninger 
• Overblikk, forståelse og sammenheng 

• Kontinuitet i aktiviteter 
• Forandringspotensial 
• Utfordringer 

SFO som møtested: 

• Nettverk 
• Nærmiljø 

• Felles ressurs 
• Tilgjengelighet 
• Møteplass 

Sosial samspill og daglige gjøremål: 

• Dialog og gode relasjoner 
• Små grupper, større samlinger, forestillinger/ fester 

• Kontakt og informasjon mellom foreldre, barn og personale 
• Hente og bringe, av- og påkledning 
• Matlaging og måltider 

• Hvile 
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I følge vedtektene for skolefritidsordningen i Sarpsborg er åpningstiden innenfor tidsrommet 
07.30 – 16.30, lokale variasjoner kan forekomme. Hvordan den enkelte skole/SFO velger å 
organisere for å implementere kjernetiden som en del av SFO-tiden vil være ulik, og preget av 
lokale tilpasninger. En SFO kan velge å organisere SFO-dagen slik at kjernetiden blir fordelt 
på fire dager, mens en annen kan fordele kjernetiden på hele uken, men ha ulik tidsintervall.  

Kjernetiden følger skolens undervisningsplan og skoleruten. Ved skolens ferier vil SFO 
fungere som et vanlig ”betalingstilbud”. 

Organisering av SFO-dagen med gratis kjernetid som en del av tilbudet vil utfordre både de 
ansatte ved skole/ SFO og foreldre/foresatte. Det er viktig med god kommunikasjon, dialog og 
samarbeid. 

Figurene viser samme modell - visualisert på ulike måter - på hvordan SFO- tilbudet kan 
organiseres: 

 

 

 

 

I perioden 2009 – 2012 gjennomfører Utdanningsdirektoratet; Prosjekt Helhetlig skoledag. 
Det er et forsøksprosjekt der hovedmålet er å se på sammenhengen mellom tettere tilknytning 
skole og SFO/ andre aktiviteter. Ni skoler deltar i prosjektet, og tre modeller skal prøves ut. 
Modellene skal styrke SFO slik at SFO-aktivitetene kan bygge opp under skolens 
læringsprosesser og barnas læring, helse og trivsel. Leksehjelp, skolemåltid, kulturelle 
aktiviteter og fysiske aktiviteter er sentrale aktiviteter i prosjektet. 

Morgentilbud Kjernetid Ettermiddagstilbud

Morgentilbud Kjernetid Ettermiddagstilbud

Morgentilbud Kjernetid
Ettermidda
gs- tilbud
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Modellen i Sarpsborg kan i utgangspunktet ses opp mot dette prosjektet. Her er noen av 
fokusområdene de samme; Trening og fordypning- øvelse gjør mester, fokus på 
kulturaktiviteter samt mat, helse og fysisk aktivitet. 

 

6.1 Morgentilbud.  
Kvaliteten i samspillet mellom barn og voksen påvirker barns læring. Hvordan en dag starter 
har derfor stor betydning for hvordan resten av dagen blir. Personalets evne til å møte, fange 
opp og støtte barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner er avgjørende 
for barns læring. 

Morgen- og ettermiddagstilbud er arenaer der personale og foreldre møter hverandre, og der 
kontakt og informasjon mellom foreldre, barn og personale er viktig.  

 

6.2 Kjernetid. 
Barnas kjernetid regnes fra ”skoleslutt” frem til ettermiddagstilbudet starter, og kjernetiden 
skal bestå av inntil 6 timer i uken. Skolene selv organiserer hvordan de 6 timene skal fordeles 
i løpet av en uke- hva som er mest hensiktsmessig. 

Kjernetidens innhold skal ta utgangspunk i fagområdene med trening og fordypning som en 
overordnet del. Gratis kjernetid som en del av SFO- hverdagen gjør at alle barn får samme 
mulighet - at Sarpsborg kommune er en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for 
barn og unge.  

I Soria Moria- erklæringen fra 2005 satte regjeringen seg som mål å styrke utdanningens rolle 
som verktøy for sosial utjevning. I Stortingsmelding 16 (2006-2007) og ingen sto igjen, Tidlig 
innsats for livslang læring, heter det i innledningen:  

”Regjeringen vil føre en aktiv politikk for å redusere forskjellene i samfunnet. Målet er å 
minske klasseskillene, redusere den økonomiske skjevfordelingen og bekjempe fattigdom og 
andre former for marginalisering. Samfunnet skal utvikles slik at makt, goder og plikter blir 
mest mulig rettferdig fordelt”. 

Skolens bruk av lekser som et ledd i elevens læring kan bidra til å reprodusere ulikheter, sier  
Karin Gustavsen Tvetene forsker på barnefattigdom i Norge.  Hun mener det er helt tilfeldig 
hvem som får tilbud om leksehjelp, og hvem som ikke får det, og enda mer tilfeldig hvem 
som kan ta imot tilbudet.  

Med gratis kjernetid som en del av SFO-tiden ønsker Sarpsborg kommune å medvirke til å 
styrke arbeidet med bekjempelse av fattigdom i barnefamilier. Innføring av gratis kjernetid er 
et tiltak som retter seg direkte mot samfunnsdelen i Kommuneplan for Sarpsborg 2011 – 
2023, under kapitlet om levekår. 
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Formålet med trening og fordypning i kjernetiden er å gi støtte til læringsarbeidet, en følelse 
av mestring, gode rammer for selvstendig arbeid og å medvirke til å utjevne sosiale forskjeller 
i opplæringen.  

I kjernetiden skal det tilbys et fullverdig måltid mat og det er viktig å tilrettelegge slik at det 
er gode rammer rundt måltidet, uavhengig om maten tilberedes inne eller ute.  

Viktigheten av et sunt kosthold og fysisk aktivitet for barn og unges helsetilstand er godt 
dokumentert, og det rapporteres i økende grad om positive effekter på barns konsentrasjon og 
læringsutbytte.  Et sunt kosthold innebærer bl.a. frukt og grønnsaker, kornprodukter, kaldt 
drikkevann, minst mulig bruk av halvfabrikata, lette og magre melkeprodukter.  

 

6.3 Kjernetid/Ettermiddagstilbud. 
Opplæringsloven peker på at SFO skal legge til rette for kultur- og fritidsaktiviteter. 
Kulturskolen, idretten, musikkorpsene og andre fritidsaktører for barn i Sarpsborg kan være 
bidragsytere i så måte. 

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i 2009 et utvalg som bl.a. skulle se nærmere på de 
utfordringer og muligheter som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, 
grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre 
kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalget har avgitt en 
rapport som er sendt ut på høring – status pr. i dag er at saken er under behandling. 

I kommunedelplan for kultur Sarpsborg 2008- 2016 står det at Kulturskolen skal være et 
kraftsenter for kreativitet og kunnskap gjennom mangfold. Kulturskolen skal være et verksted 
for barn og unge der egne ideer utvikles, og Kulturskolens kompetanse skal styrke 
grunnskolens og skolefritidsordningenes undervisning innen kulturfagene. 

Norges Musikkorps Forbund (NMF) som korpsene i Sarpsborg er tilsluttet, har i sin 
handlingsplan for perioden 2010 – 2014 vedtatt å arbeide for korpsopplæring i SFO. 

Tilbud om kulturaktiviteter i SFO-tiden er et verdifullt supplement til det generelle 
aktivitetstilbudet i SFO, og det er viktig å få deler av aktiviteter innenfor idrett og kultur inn i 
SFO`s kjernetid og ettermiddagstilbud.  

 

6.4 Slik vil vi ha det – slik gjør vi det. 
Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 
 
 
Kjernetiden i SFO er en del av en helhetlig 
skoledag, innholdsmessig og organisatorisk 

Gode rutiner for overgang mellom skole og 
SFO 
Innholdsmessig sammenheng mellom skole 
og SFO 
Gode arenaer for samarbeid og deling av 
informasjon 
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Det tilberedes og serveres et fullverdig 
måltid som en del av en helhetlig skoledag. 

Det legges vekt på gode råvarer ved 
tilberedelse av mat uavhengig om det er 
varm eller kald mat, eller om maten 
tilberedes ute eller inne. 
 
Barna skal medvirke i prosessen. 
 

 
Inkludere barna slik at de blir aktive 
deltakere i SFO hverdagen. 

Organisere dagen slik at barna får mulighet 
til å delta i daglige, praktiske gjøremål som 
for eksempel matlaging, bordvask, rydding 
og andre ”viktige og riktige” oppgaver, der 
de opplever reelt ansvar for at SFO-dagen 
gjennomføres på en hensiktsmessig måte. 

Ulike kulturaktiviteter er en del av SFO`s 
tilbud  

Kulturskolen, idrettslag, lag og foreninger 
samarbeider med SFO. 

 

 

 

7 Handlingsplanperioden 2013 – 2016.  
I vedtatt Handlingsplan med økonomiplan 2013 – 2016, er følgende beskrevet som viktige 
utfordringer og resultater på skole/SFO: 

• Sarpsborgskolen skal bidra til at barn og unge opplever mestring og motiveres til 
videre utdanning. 

• Omstillingsarbeid som gir markerte resultatforbedringer. 

Under punktet investeringer står det: 

1. Elevtallsprognosene tilsier behov for kapasitetsøkning på grunnskoleområdet årlig i 
handlingsplanperioden, og det er behov for å foreta en planmessig omgjøring av 
skoleanlegg med sikte på å gi grunnlag for mer driftseffektive organiseringsformer i 
grunnskolen. Fristilte barnehagebygg vil bli vurdert i forhold til kapasitetsøkende 
tiltak i skolene. 

I kommunedelplan for SFO, kapittel 3 t.o.m. 6, er situasjonen på de ulike områdene beskrevet. 
Hvert kapittel er avsluttet med en oppsummering av de utfordringer kommunen ser og med 
strategier for videreutvikling under; Slik vil vi ha det- slik gjør vi det. 
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Hovedprioriteringer i handlingsplanperioden. 

Hovedprioriteringer med unntak av 6 timers gratis kjernetid med et fullverdig måltid 
mat: 

Mål/ Prioriteringer 2013 2014 2015 2016 Tiltak Ansvar 
Implementering av 
Komunedelplan for 
SFO 

 
     X 

 
 

  Planen 
kommuniseres ut til 
alle nivåer i 
kommunen. 

Kommunesjef 
oppvekst 

Teamledere i SFO får 
tilbud om 
høgskoleutdanning i 
regi av kommunen. 

  
 
   X 

  Teamledere SFO får 
tilbud jf. Strategiplan 
for 2013-2015 – hvis 
vedtatt. 

Kommunesjef 
oppvekst 

Fleksibel 
bemanningsnorm 
tilpasset behov. 

 
 

 
    

  
X 

Vurdere dagens 
bemanningsnorm, se 
i forhold til reviderte 
vedtekter. 

Kommunesjef 
oppvekst 

Personalet i SFO får 
tilbud om å ta fagbrev 
som barne- og 
omsorgsarbeidere. 
 
 
En stor andel av 
personalet i SFO består 
av barne- og 
ungdomsarbeidere. 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

Personale som 
ønsker det får tilbud 
om å ta fagbrev. 
 
 
Rekruttere barne- og 
ungdomsarbeidere 
med fagbrev. 
 

HR 
 
 
 
 
Enhetsleder. 

 
Etablere godt samarbeid 
med ulike foreninger 
/interesseorganisasjoner/ 
utdanningsinstitusjoner. 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 

Kulturstafetten inn 
som et gratis tilbud 
fra Kulturskolen. 
 
Elever på 
videregående skole/ 
yrkesrettede 
utdanninger får 
praksisplass i SFO. 

Kulturskolen 
 
 
 
Enhetsleder 
skole 
 

Vedlikehold av 
skolebygg og skolens 
uteområder. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Vedlikehold/ 
reprasjoner må 
utføres kontinuerlig 
 

Eiendom 

 

Hovedprioriteringer ved en barneskole som skal prøve ut gratis kjernetid med et 
fullverdig måltid mat: 

Mål/Prioriteringer 2013 2014 2015 Tiltak Ansvar 
Utforme/revidere 
vedtekter. 

 
X 

  De gjeldende vedtektene 
må revideres med 
utgangspunkt i vedtatte 

Enhet 
utvikling 
oppvekst 
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Kommunedelplan for SFO 
Utarbeidelse av nye 
skjemaer, prosedyrer 
m.m. 

 
X 

  Det må utformes nye maler 
som skal benyttes ved 
søknad om SFO plass m.m. 

Enhet 
utvikling 
oppvekst. 

Fleksibel 
bemanningsnorm 
tilpasset behov. 

  
X 

 Vurdere dagens 
bemanningsnorm, se i 
forhold til reviderte 
vedtekter. 

 
Kommunesjef 
oppvekst 

Gratis kjernetid med et 
fullverdig måltid er 
innført. 

 
X 

  6 timers gratis kjernetid 
med et fullverdig måltid er 
innført. 

Enhetsleder/ 
teamleder 
SFO 

Alle barn i 1.- 4. klasse 
benytter seg av 
kjernetiden 

  
X 

 Utprøvingsskolen /SFO må 
bestrebe seg på en best 
mulig organisering av 
kjernetiden for å nå alle. 

Enhetsleder/ 
teamleder 
SFO. 

Etablere godt samarbeid 
med ulike foreninger 
/interesseorganisasjoner/ 
utdanningsinstitusjoner. 

  
 
X 

 Kulturstafetten inn som et 
gratis tilbud fra 
Kulturskolen. 
 
Elever på videregående 
skole/ yrkesrettede 
utdanninger får 
praksisplass i SFO. 

Kulturskolen 
 
 
 
Enhetsleder 
skole 
 

85% av alle barn i 1. – 
4. klasse benytter seg av 
morgentilbudet 

 X  Gjøre tilbudet attraktivt 
med gode og allsidige 
aktiviteter. 

Teamleder 
SFO 

60% av alle barn 
mellom 1. – 4. klasse 
benytter seg av 
ettermiddagstilbudet 

  
X 

 Gjøre tilbudet attraktivt 
med gode og allsidige 
aktiviteter. 
 
Spesiell fokus mot 
4.klassinger. 

Teamleder 
SFO 

95% av alle barn 
mellom 1. – 4. Klasse 
benytter seg av 
morgentilbudet 

   
X 

Gjøre tilbudet attraktivt 
med gode og allsidige 
aktiviteter. 

Teamleder 
SFO 

95% av alle barn 
mellom 1. – 4. Klasse 
benytter seg av 
ettermiddagstilbudet 

   
X 

Gjøre tilbudet attraktivt 
med gode og allsidige 
aktiviteter.  
 
Spesiell fokus mot 
4.klassinger. 

Teamleder 
SFO 

Evaluering   X Utprøvingsperioden skal 
evalueres før 6 timers 
gratis kjernetid  
implementeres ved alle 
skoler/SFO. 

Kommunesjef 
oppvekst 
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Prioriteringer for alle skoler/SFO i  2016 etter evaluering: 

Utforme nye vedtekter 
for SFO 

    
X 

De reviderte 
vedtektene fra  
implementeres. 

Enhet 
utvikling 
oppvekst 

Utarbeidelse av nye 
skjemaer, prosedyrer 
m.m. 

    
X 

Implementering av 
det som er utarbeidet 
i 2013. 

Enhet 
utvikling 
oppvekst 

 
Gratis kjernetid med et 
fullverdig måltid er 
innført. 

    
X 

Inntil 6 timers 
kjernetid i uken med 
et fullverdig måltid 
er innført ved alle 
SFO`er. 

Enhetsleder/ 
teamleder 
SFO. 
 

Alle barn i 1. – 4. 
klasse benytter seg av 
kjernetiden. 

    
X 

Skole/ SFO må 
bestrebe seg på en 
best mulig 
organisering av 
kjernetiden for å nå 
alle. 

Enhetsleder/ 
teamleder 
SFO 

95% av alle barn 
mellom 1. – 4. Klasse 
benytter seg av 
morgentilbudet 

    
X 

Gjøre tilbudet 
attraktivt med gode 
og allsidige 
aktiviteter. 

Teamleder 
SFO 

95% av alle barn 
mellom 1. – 4. Klasse 
benytter seg av 
ettermiddagstilbudet 

    
X 

Gjøre tilbudet 
attraktivt med gode 
og allsidige 
aktiviteter.  
 
Spesiell fokus mot 
4.klassinger. 

Teamleder 
SFO 

 

 

7.1 Kritiske suksessfaktorer i handlingsplanperioden. 
I handlingsplanperioden ligger det noen økonomiske utfordringer som er viktige å belyse i 
forhold til evnen til å gjennomføre ulike mål og tiltak. Kommunedelplanen for SFO skal være 
et levende dokument. 

1. Teamledere SFO. Det er ansatt 14 teamledere i SFO. Teamlederne har en grunnlønn 
med utgangspunkt i 3- årig høyskole uavhengig av egen utdanning (s.9). I følge GSI 
tallene har 7 teamledere SFO godkjent lærer- eller førskolelærerutdanning. I løpet av 
handlingsperioden skal de teamledere i SFO som ikke har høyskoleutdanning få tilbud 
om  å ta pedagogisk høyskoleutdanning. Utfordringene ved å tilby pedagogisk 
høyskoleutdanning for teamledere SFO vil gå på tilretteleggingen/organiseringen ved 
den enkelte skole/SFO. De økonomiske kostnadene forutsettes belastet av den enkelte 
skole, vil i hovedsak være knyttet til vikarutgifter og kjøp av studieplasser. 
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2. Personalet i SFO.  I følge GSI tallene er det 133 hele årsverk i SFO, 25 av disse er 
personale med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Personalgruppen i SFO er 
en ikke- homogen gruppe. Ved nyansettelser er det viktig å rekruttere barne- og 
ungdomsarbeidere. De økonomiske utfordringene som ligger i å ansette barne- og 
ungdomsarbeidere med fagbrev, kontra assistenter, er en lønnsdifferanse på ca  
kr. 30 000,-. 
 

3. Gratis kjernetid med et fullverdig måltid mat. En innføring av inntil 6 timers gratis 
kjernetid i uken betyr at en fulltidsplass ved SFO vil bestå av 20 timer i uken, og ikke 
26 slik den har vært. Konsekvensen kan bety tap av foreldreinntekter. Innhold i 
kjernetiden er trening og fordypning – øvelse gjør mester som erstatter tilbudet om 
leksehjelp. Leksehjelp finansieres over rammetilskuddet og legges inn i budsjettet til 
hver enkel skole. I 2011/ 2012  mottok Sarpsborg kommune ca 4 mill. på leksehjelp 
for 1. – 4. Klasse. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


