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Barkåker SFO 

En unik arena for læring, lek og fritid 



  

Innledning 
Årsplanen er grunnlaget for planene til Barkåker SFO gjennom året, og det er et 
arbeidsredskap for personalet. Den skal også være et grunnlag for vurdering av arbeidet, 
sammen med vedtektene og «Kvalitet i SFO». Årsplanen er et utgangspunkt for 
samarbeid mellom SFO og foresatte. Den skal gi informasjon og oversikt over innhold og 
rutiner. 
 
Mål i SFO  

• Tilbudet skal være variert med vekt på lek, fysisk aktivitet, kulturelle og 
skapende aktiviteter og friluftsliv. 

• Tilbudet skal fremme utvikling av barns sosiale kompetanse gjennom lek og 
aktiviteter. 

• Tilbudet skal gi barn omsorg og trygghet. 
 
Styringsdokument 
Kommunen skal ifølge Opplæringsloven §13-7 ha et tilbud om skolefritidsordning før og 
etter skoletid for 1. – 4.trinn og for barn med særskilte behov på 1. - 7.trinn. 
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med 
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi 
omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute 
og inne, skal være egnet for formålet. Tønsberg kommunes SFO-vedtekter finner man 
her: https://www.tonsberg.kommune.no/barnehage-skole-og-familie/skole/sfo/vedtekter/ 

 
Satsingsområder 

▪ Trygt og godt miljø 
▪ Aktiv lek i SFO 
▪ SMART 

 
Dette får vi til gjennom arbeid med: 

❖ særskilt oppmerksomhet på positiv adferd 
❖ legge til rette for vennskap og sosial tilhørighet 
❖ etablere gode og støttende relasjoner mellom voksne og barn 
❖ skape positive opplevelser i lek og samspill 
❖ skape tid og kultur for fysisk aktivitet 

 
Lek 
Det er viktig å ivareta den frie leken. Leken er en viktig del av utviklingen av barnets 
sosiale kompetanse. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og 
vennskap på tvers av alder, språklig og kulturelle ulikheter. 
 
Fysisk aktivitet og friluftsliv 
SFO ønsker å gi barna mulighet til å være i aktivitet både utendørs og innendørs hele 
året. Dette skoleåret starter vi et samarbeid med kommunens fysioterapitjeneste. De 
skal veilede oss til enda større aktivitet, med fokus på de barna som blir passive. 
 
Kulturelle og skapende aktiviteter 
SFO er opptatt av at barna skal få bruke kreativitet og være skapende. Dette har vi blant 
annet fokus på når vi er på håndverksrommet. Vi bruker uteområdene aktivt hele året til 
å lage, utforske og bygge. Samarbeid er en viktig egenskap når barna jobber sammen. 
SFO gir barna kulturelle innslag blant annet gjennom sang, dans, håndverk, bibliotek og 
museumsbesøk. 
 

https://www.tonsberg.kommune.no/barnehage-skole-og-familie/skole/sfo/vedtekter/


  

Barnas trygghet og trivsel 
Barkåker skole og SFO har samme trivselsregler. For at barn og voksne skal trives, har 
alle ansvar for å ta hensyn til hverandre og holde det ryddig og pent. SFO har fokus på å 
etablere gode rutiner og skape trygge relasjoner til barna. Foreldresamarbeid er viktig i 
dette arbeidet. 
 

Sammen med skolen har vi SMART oppvekst som et satsingsområde. SMART oppvekst er 
en anerkjennende grunnholdning med fokus på styrker kombinert med systematisk 
trening på sosial kompetanse. SMART har som mål å forløse barns potensialer og tar 
utgangspunkt i barnas positive egenskaper. 
S – styrkefokus 
M – medvirkning 
A – anerkjennelse 
R – relasjoner 
T – trening  
 

Måltid 
SFO ønsker å tilrettelegge for et sunt og variert kosthold. Felles måltider skal oppleves 
hyggelige og bidra til godt samhold og rolige samtaler. Barna spiser i tidsrommet 12.55 – 
ca. 15.00. Vi sikrer at alle barn kommer til måltidet, hvor de registreres ved bespisning. 
Barna kan spise medbrakt frokost hver dag frem til kl. 08.00. På tirsdager får de servert 
pannekakefrokost. Det blir servert drikke til alle måltider. 
 
Meny: 
Mandag: Brødmat og frukt/grønt 
Tirsdag: Gryn, havregrøt, knekkebrød og frukt/grønt 
Onsdag: Brødmat og frukt/grønt 
Torsdag: Brødmat og frukt/grønt 
Fredag: Varm mat. Meny henger på foreldretavla 
 
Dagsrytme 

I vedtektene for Tønsberg kommune står det at SFO gir tilbud fra kl. 7.30 – 16.30. 
Barkåker SFO har utvidet åpningstiden fra kl. 7.15 – 16.30. 
Morgen: kl. 7.15– 8.30 
Ettermiddag: kl. 12.55-16.30 

Vi har stengt 3 uker i juli (ukene 28, 29 og 30), på julaften og nyttårsaften. Onsdag før 
skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00. 
I tillegg har vi stengt fem planleggingsdager i løpet av et skoleår. 
For skoleåret 2019/2020 er det: 

• 15.- og 16. august 2019 

• Fredag 27. desember 2019 

• Fredag 3. januar 2020 

• Fredag 22. mai 2020 
 
Trinnenes starttid på SFO: 

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 

2 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 

3 14.05 12.55 12.55 14.05 12.55 

4 14.05 12.55 12.55 14.05 12.55 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrering 
Registrering av barn som skal på SFO skjer i klasserommet på slutten av skoledagen. SFO 
kontrollerer at alle barna er kommet på SFO ved bruk av innkryssingslister. Dette gjør en 
fast inn- og utkryssingsansvarlig. Foresatte må gi beskjed når barna blir hentet eller skal 
gå hjem. På morgenen må barna komme inn på SFO. SFO har kun ansvar for de barna 
som blir krysset inn.   
 
Det er viktig å ta kontakt med SFO hvis det er endringer av ordinære avtaler. Dette 
gjøres ved at foresatte gir muntlig beskjed om morgenen eller sende sms til SFO-
mobilen. Faste avtaler for barn som går hjem selv skal være skriftlige. Vi praktiserer 
faste tidspunkter hver hele og halve time.  
 
Klær og orden 
SFO ønsker at klær og andre eiendeler merkes med barnets navn. Alle barn skal ha minst 
ett klesskift og regntøy/gummistøvler på plass i garderoben sin. 
Det er foreldrenes ansvar å sørge for at det alltid ligger klesskift der, og at klærne 
passer til vær og årstid. 
 
Barna skal holde orden i garderoben, og rydde når de er ferdige med lek eller aktivitet. 
Vi ønsker at foreldrene hjelper til med dette. Gjenglemt tøy leveres til klesinnsamling 
jul og sommer. 
 
Personalet 
Barkåker skole har 11 barneveiledere som jobber både på skole og SFO. De har 
personalmøte en gang i uken. Det legges vekt på godt og tett samarbeid mellom SFO og 
skole for å gi barna et helhetlig tilbud gjennom dagen. SFO-leder er også inspektør i 
skole. Dette sikrer et helhetlig syn på barna den tiden de er på skolen og SFO. 
 
Antall barn 
Det er rett i overkant av 80 barn på SFO. Antallet varierer noe fra måned til måned. 
 
 
 



  

Årshjulet til Barkåker SFO 
 

Måned / tema Hva skjer på SFO 

Juli/august 
 
Oppstart, vennskap 
og rutiner 
 

Vi tar i mot nye 1. trinnselever og de andre SFO-barna etter 
sommerferien. 
 
Det er viktig å etablere gode rutiner og skape trygge relasjoner 
til barna. Vi legger vekt på vennskap mellom barn-barn og 
voksen-barn. Foreldresamarbeid er viktig i dette arbeidet. 
 
Barna blir kjent med det fysiske miljøet vårt gjennom utelek og å 
vise den «usynlige» grensen. Vi går også på turer i nærmiljøet. 
 
Vi holder samlinger med informasjon, fortellinger og lek. 
 

September 
 
Skolemiljøprosjekt, 
timeplan og 
høstferie 
 

I september har Barkåker skole et skolemiljøprosjekt med en 
målsetting om å videreutvikle vårt gode skolemiljø. SFO er en del 
av dette arbeidet hvor vi gjør forskjellige aktiviteter med barna 
for å bygge gode relasjoner til hverandre. Prosjektet avsluttes 
med «SMART-uka» i uke 39. 
 
SFO har en egen timeplan som viser de faste aktivitene barna kan 
velge gjennom uka. Denne timeplanen ligger i årsplanen til 
Barkåker SFO. 
 
Vi starter opp 4. klasseklubben, hvor alle SFO-barna fra 4. trinn 
gjør felles aktiviterer. Barna er med å utforme innholdet til 
denne klubben. Det er faste ansatte på SFO som har ansvaret.   
  

Oktober 
 
Høst og høstferie 
 

I uke 40 er det høstferie. Da har Barkåker SFO et heldagstilbud. 
Det er viktig for oss å tilby barna varierte fysiske og kulturelle 
aktiviteter denne uka. Vi drar blant annet på forskjellige turer i 
Tønsberg og omegn hver dag. Vi benytter offentlig buss som 
transportmiddel. 
 
Håndverksrommet blir aktivt brukt denne måneden for å jobbe 
med temaet «høst». 
 

November 
 
Spill, bygging og 
innelek 
 

November er en måned med skiftende vær. Vi er mye ute, men i 
perioder blir det også en del innelek.  
 
Denne måneden kommer vi til å ha fokus på at barna skal spille, 
bygge og leke. Vi har mange brettspill og kortspill som barna kan 
holde på med. Samarbeid og følge regler er fokusområder. 
 
Barna synes det er gøy å bygge. Vi har alltid mange som ønsker å 
være på Lego-rommet, men vi setter også fram kapla og andre 
klosser som kan bygges med. Her er kreativitet og samarbeid 
viktig. 
 
 



  

Desember 
 
Jul på SFO 
 
Juleferie 

I desember gjør vi mange aktiviteter som handler om 
juleforberedelser og juletradisjoner. Alle barna er innom 
formingsrommet for å gjøre formingsaktiviteter og vi pynter til 
jul. I år viser vi julekalenderen «Olsenbanden Jr. første kupp» på 
storskjerm hver dag i desember. 
 
Vi legger vekt på at vi skal oppleve inkluderende 
førjulsaktiviteter som passer for barn uavhengig av foresattes tro 
og livssyn. 
 
I juleferien gir vi barna hyggelige aktiviter både innendørs og 
utendørs. 
 

Januar  
             
Vinteraktiviteter  
 

Det viktig å ha fokus på trygghet, vennskap og rutiner etter en 
velfortjent juleferie. Vi minner barna på våre gode rutiner og 
jobber med å videreføre trygge relasjoner til barna. 
 
Vinteraktiviteter står sentralt i januar. Hvis vi får en stabil vinter 
prioriterer vi mye utetid med lek i snøen, aking, ski og skøyter. 
Gymsalen blir aktivt brukt de dagene været er dårlig. 
 

Februar 
 
Vinter og 
vinterferie 
 
 

Vinteraktiviteter står også sentralt i februar. Vi prioriterer mye 
utetid med lek i snøen, aking, ski og skøyter. 
 
I uke 8 er det vinterferie. Da har Barkåker SFO et heldagstilbud. 
Det er viktig for oss å tilby barna varierte fysiske og kulturelle 
aktiviteter denne uka. Vi drar blant annet på forskjellige turer i 
Tønsberg og omegn hver dag. Vi benytter offentlig buss som 
transportmiddel. 
 
Formingsaktivitetene denne måneden har temaet «fastelaven». 
 

Mars 
 
Tradisjonsleker 
 

Fokuset vårt i mars er tradisjonsleker. Vi bruker både inne- og 
uteområdet vårt aktivt til leking. Vi leker ringleker, sisten, har 
sangleker, hopper paradis, strikk og tau. 

April 
 
Påskeferie, vår og 
utelek 

I uke 15/16 er det påskeferie. Da har Barkåker SFO et 
heldagstilbud. Det er viktig for oss å tilby barna varierte fysiske 
og kulturelle aktiviteter. Vi drar blant annet på forskjellige turer 
i Tønsberg og omegn hver dag. Vi benytter offentlig buss som 
transportmiddel. 
 
I april starter vi opp 3. klasseklubben, hvor alle SFO-barna fra  
3. trinn gjør felles aktiviterer. Barna er med å utforme innholdet 
til denne klubben. Det er faste ansatte på SFO som har ansvaret.   
 
Formingsaktivitetene denne måneden har temaet påske og vår. 
 
 
 
 
 



  

Mai 
 
Nysgjerrighet og 
utelek 
 

Denne måneden jobber vi med undring, utforskning, 
nysgjerrighet og kreativitet. Vi gjennomfører «Petter Smart-uka» 
hvor alle de ansatte tar med barna på forskjellige forsøk og 
eksperimenter.  
 
Vi gjennomfører aktivitetsdag i mai. Barna gjennomfører et 
utvalg aktiviteter og får diplom for vel utført jobb på slutten. 
Målet for dagen er høy aktivitet og fornøyde barn. 
 
Formingsaktivitetene denne måneden har temaet vår og 17. mai. 
  

Juni 
 
Vennskap og 
sommerleker 
 

I juni er vi mye ute og bruker nærområdet vårt med utfluker og 
sommeraktiviteter. Ved godt vær legger vi til rette for 
vannaktiviteter. Vi har fokus på barn som får mulighet til 
samspill, samarbeid og å bygge vennskap. 
 
4. klasseklubben har avslutning med overnatting på skolen natt 
til siste skoledag. 
 
Når sommerferien starter har vi fokus på varierte og 
inkluderende aktiviteter. Tradisjonen tro drar vi til Byskogen 
skole en dag i sommerferien for å ha Sommerleker med alle 
kommunens SFO’er. 
 

Juli 
 
Sommer 
 

Uke 27 er siste uka SFO holder åpent før sommerferien. Vi er 
mye ute og bruker nærområdet vårt med utfluker og 
sommeraktiviteter. Ved godt vær legger vi til rette for 
vannaktiviteter. 
 
SFO har sommerferie i uke 28, 29 og 30. 
 
Første dag etter ferien er mandag 27. juli 2020. 
 

 
 
Kontaktinformasjon - Barkåker SFO 
 
Telefon:  33354161 
SFO-mobil: 90862172 
 
SFO-leder: 
Torgeir Mørck Hovi 
Telefon: 90796311 
E- post : torgeir.morck.hovi@tonsberg.kommune.no 

 
Adresse: 
Nyveien 11a, 3157 Barkåker 
 
Hjemmeside: https://www.tonsberg.kommune.no/barnehage-skole-og-
familie/skole/finn-din-skole/barkaker-skole/ 

 
 

mailto:torgeir.morck.hovi@tonsberg.kommune.no
https://www.tonsberg.kommune.no/barnehage-skole-og-familie/skole/finn-din-skole/barkaker-skole/
https://www.tonsberg.kommune.no/barnehage-skole-og-familie/skole/finn-din-skole/barkaker-skole/

