VELKOMMEN TIL HUNSTAD
SFO

§ 1 Formål

Frokost:

Skolefritidsordningen er omsorgs- og
fritidstilbud utenom den obligatoriske
skoledagen for alle barn fra 1.-4.årstrinn, og
barn fra 5. til 10.trinn på særskilt grunnla.
(vedtekter for skolefritidsordningen i Bodø kommune)
Hunstad SFO drives etter kommunale
vedtekter, samt Bodø kommunes rammeplan
for SFO. Vi er fordelt på to avdelinger, «oppe»
og «nede»

Barna kan spise medbragt frokost på SFO. De
må da komme i god tid før kl. 08.00, da vi går ut
hver morgen kl.08.00.

Telefon «oppe»: 755 56551
Telefon «nede»: 755 56552
Telefon SFO-leder: 755 56553
Telefon felles SFO: 755 56550
Mailadresse SFO-leder:
Randi.ludviksen@bodo.kommune.no

Åpningstid


Morgen SFO: kl.07.00-08.20



Etter skoletid – kl.16.30

Beskjeder:
Vi ønsker at alle beskjeder til oss er skriftlige. Vi
tar ikke imot telefoner om at barnet skal gå
hjem, eller blir hentet av andre. Dette er for
barnets sikkerhet.

Garderobe:
Barna på 1.trinn vil ha samme garderobe og
klasserom/oppholdsrom på skolen og SFO. På
morgen SFO har vi bare åpen en avdeling,
denne vil også være på 1.trinn.
Klær:
Det er svært viktig at alt av klær godt merket
med navn. Barna må også ha med tilstrekkelig
skiftetøy. På skole/SFO er man ute mange
ganger i løpet av en dag.

Mat:
Barna får hver dag et lett måltid ca kl.14.00.
dette består i all hovedsak av brød/knekkebrød,
samt frukt og grønt. Melk og vann til drikke.

Aktiviteter:
Jeg skulle ønske dagens barn
lekte mer enn de gjør
For den som leker som liten
får en rikdom inni seg
som man kan øse av hele livet
Man bygger opp en varm, hyggelig
verden inne seg
En verden som gir styrke om livet

Vi har både organiserte aktiviteter og legger
stor vekt på frilek. Vi ønsker å gjøre et «sprell»
en gang i pr mnd ca. Siste år har vi bl.a hatt:









Regnværsamba
Pysjamasfest
Julebord
Solfest
Fargefest
Påskeløp
Sydentur
Skattejakt

Vi ønsker også å ha mye utetid, og er ute en tur
hver dag 

blir vanskelig
Et sted man kan ty til i motgang og sorg
(Astrid Lindgren)

Priser:






5 dager tilbud: 2.517 kr
4 dager tilbud: 2.050 kr
3 dagers tilbud: 1.580 kr
2 dagers tilbud: 1.301 kr
1 dagers tilbud: 868 kr

Bodø kommune tilbyr også turnusordninger, det
vil si at barna kan ha SFO på ulike dager fra
uke til uke.

Vi gleder oss til vi sees

