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Aktiviteter og innhold i skolefritidsordningen
Sammendrag
I denne saken redegjøres det for innholdet og aktivitetene som tilbys i skolefritidsordningen (SFO)
og skal sees i sammenheng med tidligere sak om evaluering og status.

Saksopplysninger
Bystyret har bedt om en oversikt over SFO-tilbudet ved den enkelte skole, der det spørres etter
innhold og aktiviteter som tilbys på de ulike SFO-ene i Bodø kommune.
Innhold i SFO-hverdagen
Det tilbys en rekke aktiviteter som skal gi barna et variert tilbud, og positive felles opplevelser i
SFO. Rammeplanen skal gi retningslinjer for organiseringen og innholdet, videre er det opp til den
enkelte enhet hvilke tilbud de gir. Når de enkelte SFO enhetene planlegger sine aktiviteter er det
med utgangspunkt i rammeplanen
Dette sier rammeplanen: «Dagen i SFO skal gi barna:
 Uteaktiviteter i all slags vær
 Kontakt med omsorgsfulle og inspirerende voksne.
 Positive fellesopplevelser.
 Gleden ved vennskap og tilhørighet.
 Et variert aktivitetstilbud.
 Et sunt måltid
 Tilbud om leksehjelp

I SFO skal barn utvikle sin sosiale kompetanse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom både
selvvalgte og organiserte aktiviteter. I Bodø kommune er det mange likhetstrekk i tilbudet som gis
barna. SFO inneholder utetid og innetid der det tilbys fri lek og organisert lek. Eksempler på
aktiviteter som tilbys i alle SFOene er blant annet, baking, ballspill, dukker, lego ,brettspill, lek til
musikk, arenaer for rollelek og organiserte turer i nærmiljøet. SFOene tilbyr formingsaktiviteter
herunder perling ,hekling, maling, plastelinaer etc.
Alle SFOene samarbeider om ei stor kunstutstilling som avholdes på Nordland kultursenter der
alle barnehagene i Bodø, media , familie, skoler og grunnskolekontoret inviteres . Utstillingen
annonseres også i avisen og er åpne for alle. I forbindelse med høytidene jul, påske samt andre
merkedager blir aktivitetene tilrettelagte. Eksempler på slike aktiviteter er nissefest, grøtfest og
julebord, påskelunsj, karneval og markering av FN dagen.
Alle barna tilbys et sunt måltid løpet av dagen på SFO, måltidet blir også brukt aktivt som en sosial
arena for samhandling mellom barna. De lærer seg å vente på tur, sende mat til hverandre, passe på
støynivået, hjelpe til med pådekking/avdekking, vaske bord etter seg, sette i oppvaskmaskinen og
passe på at alle har noen å sitte sammen med. På denne måten lærer de samhandling med andre barn
og de utvikler sin sosiale kompetanse.
Ansatte fra alle SFOene har nylig deltatt på kurs i forhold til programmering av Lego, dette i
samarbeid med First Scandinavia og Newtonrommet til Bodø Kommune. I denne sammenheng
kjøpte grunnskolekontoret Lego og programvarepakken WEDO til alle SFOene , dette for at barna
skal få opp interessen for realfag.
Aktiviteter og tilbud
I tabellen nedenfor gis det en oversikt over de aktivitetene som de ulike SFOene tilbyr utover det
som allerede er nevnt.
SFO
Løpsmark

Antall barn
56

Åpningstider
07.00-16.30

Rønvik

122

07.15-16.30

Grønnåsen

137

7.15-16.30

Tilbud/aktiviteter
Lek i gymsal
Musikklek
Datatid
Filmvisning
Legokonkurranse
Kongletur før jul
Gløgg og pepperkaker på
fredager i advent
Dans via Pias
ballettstudio(egen betaling)
Aktiviteter i Sløydrommet
og
På datarommet
Pias ballett hver tirsdag.
«kino» ca. en gang pr.mnd
Det lages sirkus,
Organiserte Skiturer
Egen Fotball og
Fritidsordning
3 ganger pr.uke for 2-4

Løding

90

07.00-16.45

Misvær

7

Skaug
oppvekstsenter

29

06.55-16.30

Mørkvedmarka

159

07.15-16.45

Saltvern

178

07.15-16.30

Østbyen

112

07.15-16.30

07.14-15.45

trinn
SFO kor
Ski-uke
Friluftsuke
Natursti
Discotek inne og i
skolegården
Tilbud om korps
Film
Pysjamasfest
Solfest
Data
Vinterlek aking, skøyter,
ski
Aktivitet i Gymsal
Bruk av Bibliotek
Påskefrokost, julebord
Ved heldags-sfo prioriterer
vi å være ute/gå på tur
Svømming for 4 og 3 trinn
hver tirsdag på
Mørkvedbadet.
Ulike temauker, ski/skøyte,
fotballuke, vitseuke,VM uke, lavouke .
Tilbud om skolekor,
musikkskole, dans og korps
i SFO tiden betalt av
foreldrene.
- Diskotek inne og
ute i skolegården.
- Gitar og sang,
- Gymsal
- sløyd,
- heimkunnskapen
- høytlesing hver dag
Aktiviteter i Gymsalen
Aktivitet i Sløydsalen
Bruk av Biblioteket og
Datarommet
Aketurer i vinterferien
Badeland for de største
elevene (når det er skolefri)
Badeland, flymuseet,
bowling og lengre turer i
nærområdet blir lagt til
skolefrie dager
Turer i nærområdet, blant
annet 4 H gården,
Rensåsparken.
Gymsalaktiviteter
Baking/matlagingskurs

Hunstad

99

07.00 -16.30

Lego league-kurs
Kino arrangert av en base i
Gymsalen vår (1 gang i
mnd).
Mange aktiviteter som:
Høstsamba m/såpebobler
og utedisko, pyjamasfest
solfest m/is kunstprosjekt,
fargefest med
ansiktsmaling og polonese
Påskeløp med oppgaver,
rebus
Sydentur m/disko
Skattejakt
Pias ballett dansemix i SFO
tiden, dette er et betalt
tilbud for de som er
påmeldt.

Bodøsjøen

102

7.15-16.30

Støver

89

07.15-16.30

Hver onsdag har vi
samarbeid med Bodin vgs,
idrettsfag. De er her og har
«lek i gymsal» for de barna
på SFO fra 2.trinn og opp.
Inne- Fotball SFO tirsdag
og torsdag (2 ulike grupper)
3.-4 trinn: Går på BSK som
har tilbud om alle de
overnevnte aktiviteter samt
matlaging, temaprosjekter
osv.
1.-2 har også prosjekter der
de driver med for eksempel
drama, dukketeater osv.
Solfest
Diskotek
Aktiviteter i gymsalen og
på Sløydsalen
Matlaging på skolekjøkken.
Deltakelse i årlig
kulturaften
Klubb for de eldste elevene
våre hver onsdag(3. klasse
og oppover) Klubben får
også ekstra ansvar i løpet
av hele året, de tilbys også
ekstra aktiviteter som
utflukter ut av skolen.
Museum, Bowling ect.

Saltstraumen

26

06.45-1700

Kjerringøy

12

Aspåsen

121

07.15-16.30

Alstad

163

0700-1630

Aktiviteter som elevene
kan velge mellom ca. en
gang i uka:
- Lek i gymsalen
- Lek i
svømmebassenget
- Biblioteket
- Datarommet
- Sløydsalen
- Film m/ popcorn
Turer
Spill, lego
Tegne/male/ diverse
formingsaktiviteter
Aktivitet i gymsal og på
Sløydrommet.
Legobygging
Data
Uteuke med bål
Temauker
4 større prosjekt hvert år
som arrangert av den
enkelte avdeling. Disse
varierer fra år til år. Eks.
Robin Hood-dag i
Sherwoodskogen.
Sydentur til Grand Canaria,
sirkus, Astrid Lindgrendag
i skogen etc.
Spill og akt på iPad og
smartboard.
Samarbeid med
kulturskole, korps og
fotballtrening.
Bruk av gymsal.

Vurderinger
Grunnskolekontoret redegjør her for innholdet i alle SFOene i Bodø, og mener at tilbudet er godt og
variert. SFOene følger den kommunale rammeplanen der barns behov for lek, vennskap, fysisk
aktivitet, mestring og sosial læring er hovedfokus. Gjennom den årlige evaluering for foreldre og
barn får vi bekreftet at tilbudet er tilfredsstillende, videre er vi opptatte av at SFO skal fortsette å
utvikle seg, da sett i sammenheng med det utviklingsarbeidet som gjøres i Bodøskolene i henhold til
skolestrategien.
I Bodø kommune jobber også SFO-lederne i lærende nettverk for å sikre et godt SFO- tilbud for alle
barna. Nettverket skal være forpliktende i forhold til erfaringsdeling, det skal legges til rette for lik
praksis i Bodø kommunens SFO, samt handle om utvikling og kvalitet i SFO.
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