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SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED LONGYEARBYEN SKOLE  

SFO er åpent for alle barn som går i 1. – 4. trinn.  
Oppstart fra skoleslutt fram til kl.16.30  
Vi har tilbud 5 dager i uken og vi følger skoleruten, se vedtekter. 
Redusert plass på 80% og 60% er onsdag og fredag fridager.  
Plassen beholdes til den sies opp. Bemanningsnøkkel er 1 ansatt pr. 12 barn. 
https://www.lokalstyre.no/      
klikk på fanen: Barn og oppvekst / Longyearbyen skole / SFO 

 
Vi har eget tilbud / Ekstra SFO enkelte feriedager gjennom året – med tidlig 
påmeldingsfrist, og egne priser. 

 

 
Base 1  
Består av 1. og 2. trinn. 
 
Base 2  
Består av 3. og 4. trinn 
 
Begge basene har grupperom og disponerer skolens spesialrom, tilgang til Svalbardhallen, 
uteområder og nærmiljø.  
SFO hjelper barn over til aktivitet i Kulturskolen og Hallen, etter avtale med foresatte.  
 
SFO er en forlenget del av skoledagen.  
Vi er opptatt av gi barna en hverdag preget av omsorg, tilsyn, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. 
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/faktorer-for-kvalitetsutvikling/regelverk-for-sfo/ 
Vi er opptatt av å «se hvert barn og gruppe». Gjennom tilstedeværelse i relasjoner og aktivitet, skape 
opplevelser, læring og utvikling til det beste for hvert barn og barnegruppe. 
 
Gjennom dagen, uken og året har vi rutiner og ulike aktivitetsvalg barna kan delta på. Vi gir 
progresjon i tilbud etter alder og det tilbys ulike aktiviteter for hver base. De eldste barna har 
faste tradisjoner som kun er for 4. trinn. Bading er for 2, 3, 4 trinn. Det kommer spennende 
aktiviteter for 3. og 4. trinn i år. Informasjon kommer i eget skriv.  
Vi ønsker stor grad av frilek, der barna selv finner ut hva de vil leke og hvordan leken skal 
foregå. Frilek en viktig arena for etablering og utvikling av vennskap.  
Barna deltar i sin hverdag med å medvirke til det de selv ønsker å gjøre på SFO.  
 
I tillegg har barn ansvar for å holde orden på eget tøy, rydde etter seg og ta vare på leker og 
hverandre.  
 
Måltid tilberedes på Base 1 sitt kjøkken. Måltid spises på baserom og i 4.trinn sitt klasserom. 
Barna forsyner seg selv fra «buffetbord» og setter seg rundt langbord og i smågrupper for å 
ha den gode dialogen i sosialt samspill med barn og voksne. Meny settes opp i 6 ukers 
turnus. 
 
Påkledning og utetid 
I utgangspunktet er vi alltid ute året rundt, fra kl.15.00!  
Hvilket tidspunkt vi går ut kan variere ut fra aktiviteter værforhold. Dette krever at alle har 
med seg klær som er tilpasset været og temperaturen.  

https://www.lokalstyre.no/handlingsprogram-og-oekonomiplan
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/faktorer-for-kvalitetsutvikling/regelverk-for-sfo/
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Barna bruker samme garderobeplass som de har på skolen. I tillegg til uteklær må alle ha et 
ekstra skift med inneklær liggende i hylla. 
Foresatte har ansvar for å ha nok og «riktige» klær og hjelpe barna med å holde orden i klær 
og sko. 
Barn trenger innesko og ved tilbud om svømming (badetøy, håndkle og såpe) 
 
 
Refleks vest - sikkerhet 
Barn og ansatte skal alltid ha på refleks vest ute i SFO-tiden, ut fra gitte fargekoder.  
Vester låner barna av SFO. 
Vester må tas av og legges i kurven på Base 1 før barnet drar hjem. 
Ansatte går med gule vester og liste/utsjekksansvarlig har orange vest 

1. trinn - rosa,  
2. trinn - gul  
3. trinn - grønn 
4. trinn - orange.  

 
Informasjonsutveksling i Vigilo mellom foresatte og SFO  
Vi bruker kommunikasjonssystemet Vigilo daglig til å registrere barna inn og ut på SFO.  

Brukerinformasjon til Vigilo er sendt på e-post til foreldre ved oppstart på SFO. Logg inn via nettside, eller aller lettest 
via appen «Vigilo barneskole» som kan lastes inn på mobilen. Gi SFO leder melding om dette ikke fungerer. 

 
Foresatte ansvar for: 

 Legger inn barns fravær og meldinger.  

 Melder endring av e-postadresser, mobilnummer og hjemmeadresse.  

 Faste meldinger om å gå hjem på hele eller halve timer osv. 

 Dagens meldinger sendes før kl. 11.00 SFO starter. 

 Følge opp informasjon fra SFO/skole via utsendte skriv, våre hjemmesider og 
forholde seg til vedtekter. 

 Ikke dele bilder fra SFO videre på sosiale medier. 

 Gi oss relevant informasjon for å forstå og møte barnet på best mulig måte. 

 Kontakte listeansvarlig for utsjekk, ved henting av barn. 
 
Ansatte har ansvar for: 

 Å svare på meldinger.  

 Gi nødvendige meldinger til foresatte eks uhell, konflikter og utestenging av barn. 

 Å følge opp foresattes avtaler med SFO. 

 Bilder, dokumentasjon og informasjon:  
Vi vil dele bilder fra lek og aktivitet, samt informasjon  
Bilder som deles fra oss er som oftest avstandsfoto.  

  
 
Taushetsplikt og samarbeid 
Vi ønsker et godt samarbeid med foresatte for å gjøre hverdagen på SFO god for alle barna. 
Alle ansatte på SFO og skolen har taushetsplikt.  
Vi ønsker at dere tar kontakt med SFO-leder dersom det skjer noe hjemme eller i familien 
slik at vi kan møte barnet deres på best mulig måte. Det er lettere for oss som voksne å 
møte et barn en god måte hvis vi vet at barnet i en periode ikke har det greit, eller har noe å 
streve med eller tenke på.  
Vi samarbeider med skolen og dere som foresatte i oppfølging av barna. 
Om det er noe dere lurer på, har tips til eller noe annet, ta kontakt med SFO-leder.  
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Dagsrytme- ukeplan: 
 

Til 16.30 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ansatte 

1. trinn 13.15 13.15 14.00 13.15 12.00 Unn-Marita, 
Perny, Julie, 
Mari 2. trinn 13.15 13.15 13.15 12.00 13.15 

3. trinn 13.15 14.00 13.15 13.15 12.00 Johanne, Tor 
Mona, Silvia  
Hilde Marita, 
Ida og Ane 

4. trinn 13.15 13.15 14.00 12.00 13.15 

Måltid 
Med 
grønnsaker/frukt 

13.15 
 
Varm mat 

13.15 
14.00 - 4 tr 
Brødmåltid 

13.15 
14.00 - 1 tr 
Gryn 

13.15 
 
Varm mat 

13.15 
 
Brødmåltid 

 
Merethe, Ben 

Hall/svøm 
Bading trinnvis 
for 2,3,4. Får 
melding hvilken 
uke. 

Hall  
14.00 -15.30 

Svøm 
14.00-15.30 
Hall 
14.00 -15.00 

Hall 
14.00-15.30 

Hall 
14.00-15.30 

 Johanne, Tor, 
Hilde Marita, 
Mona, Mari, 
Julie 

«Sløyd» 14.00 14.00 14.00 14.00  Tor, Johanne 

«Forming»      Silvia og  
Unn-Marita 

Kulturskole 
Eget tilbud  

     Ansatte fra 
Kulturskolen 

Aktiviteter ut 
fra interesser 

     Alle 

Lek inne      Alle 

Utelek Utelek fra ca. kl.15.00 
Barna hentes, vest legges på plass, og listevakt i oransje vest kontaktes for utsjekk. Vel hjem! 

 

Personalet på SFO har bred erfaring fra arbeid med barn og unge.  
 
De fleste arbeider også i klassene og følger barna gjennom store deler av dagen/uken. Dette 
gir stor trygghet og kontinuitet for barna.  
  
Unn-Marita Johansen (Barne- og ungdomsarbeider)  Johanne Nikolaisen 
Mona Myhren (Vernepleier)                                       Tor Selnes 
Mari Lund (Barnehagelærer)                                      Silvia Galli 
Ida Bergli (Barnehagelærer)                                       Perny Iversen 
Hilde Marita Haraldsvik              Julie Eriksen 
   Lærling; Ane Hagen Grønmyr 

Kokk: Merethe Staalesen og Benjamin Vidmar  
Kontakt:  
Er det akutt eller dere ikke når frem via Vigilo: 

 
Longyearbyen skole, sentralbord 79 02 39 00 

 
Mobil Base 1: 951 83 369 

 
Mobil Base 2: 453 75 355 

 
E-post sfo@lybskole.no  

 
Laila Stødle Mobil: 484 97 552 epost: laila.stodle@lokalstyre.no 

 

Velkommen til SFO  
    Laila Stødle, SFO leder, 19.08.19 

mailto:sfo@lybskole.no

