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1.Innledning   

Fra 1. august 2021 fikk SFO egen rammeplan. Rammeplanen har status som forskrift med 

hjemmel i opplæringslovens § 13-7, og gjelder for skolefrititidsordninger som er omfattet av 

denne bestemmelsen.  

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. 

årstrinn og for barn med særskilte behov 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha 

skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik 

ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. Leirfjord kommune 

sine vedtekter for SFO regulerer opptak og prioritering ved opptak. 

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 

funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal også gi barna omsorg og tilsyn. 

(Opplæringsloven § 13-7) 

Arealet, både ute og inne, skal være egnet til formålet. Det legges vekt på at ordningen 

lokaliseres og organiseres slik at barns behov for et helhetlig oppvekstmiljø blir ivaretatt. 

Dette innebærer også et tett samarbeid mellom skole og SFO.  

Leirfjord Kommuneplan sin samfunnsdel prioriterer bl.a. oppvekstmiljø for barn og unge. 

Kommuneplanen slår fast at hvis vi skal lykkes med å skape et samfunn som i større grad 

fremmer psykisk helse og livskvalitet er det nødvendig å legge mer vekt på forhold i 

omgivelsene. Omgivelser som fremmer barn og unges mestring, tilhørighet, deltakelse og 

opplevelse av mening. Vider at det å gi barn et best mulig utgangspunkt for å mestre 

hverdagen og voksenlivet er en av kommunens viktigste oppgaver.  

 

Opplæringslovens kapittel 9A om elevenes skolemiljø gjelder også for SFO. § 9A handler om 

retten til et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø i SFO, og plasserer ansvaret for barnas 

trygghet hos de voksne.  

Personalet i SFO er også omfattet av meldeplikten til barnevernet, jf. barnevernloven § 6-4.  

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. gjelder også for SFO. 

Verdigrunnlaget for SFO bygger på grunnleggende verdier som også gjelder for barnehage og 

grunnopplæring. Norge har sluttet seg til internasjonale konvensjoner, som FNs konvensjon 

om barns rettigheter og ILO-konvensjon nr.169 om urfolk og stammefolk i selvstendige 

stater. 
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Kommunens planer for oppvekstsektoren, det vil si grunnskole og barnehage, skal være kjent 

for personalet og legges til grunn for innholdet i SFO der dette har relevans og bidrar til å gi 

barna et helhetlig og meningsfullt tilbud. 

1.1.SFO i Leirfjord - organisering 

Leirfjord kommune har tilbud om SFO på Tverlandet, i Ulvangen og på Leirfjord barne- og 

ungdomsskole (LBU). Tverlandet og Ulvangen drifter sin SFO i samarbeid med barnehagene 

i oppvekstsentrene. Kommunen har et tilsynsansvar for barn som har skoleskyss når det er 

ventetid før undervisningen starter og etter at undervisningstiden er slutt, jf. Opplæringsloven 

§ 7-4.  Dette tilsynsansvaret ivaretas av SFO sitt personale. Antall barn i SFO varierer fra 1 - 

2 til 50 - 60. I perioder med tilsynsansvar for elever med skoleskyss, kan det være 90 barn i 

ordningen (LBU). Hver SFO skal utarbeide en årsplan eller tilsvarende plan som viser 

hvordan SFO omsetter rammeplanen, den overordna kommunale planen og andre relevante 

kommunale delplaner for barnehage og skole til en praktisk SFO hverdag.  Planen skal være 

et arbeidsredskap for personalet og bidra til å gi informasjon til foreldre og andre 

samarbeidspartnere. 

 

2.Skolefritidsordningens verdigrunnlag 

Barn og unge i Leirfjord skal gjennom en helhetlig oppvekst bli rustet til å møte livets 

utfordringer, ta ansvar for seg selv og sitt liv og delta aktivt i samfunnet. Barn og unge i 

barnehage, skole og SFO skal oppleve lek, læring, trivsel og mestring, der målet er økt 

gjennomføring av skolegang og sikring av høg deltagelse i arbeidslivet. En helhetlig oppvekst 

skal fremme helse og meningsfull fritid for den enkelte.  

Kommunens SFO-tilbud skal bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles i 

formålsparagrafene til barnehagen og opplæringen. 

Eier skal legge til rette for at SFO har muligheter til å planlegge og evaluere virksomheten, 

drive kompetanseheving og reflektere over innhold og arbeidsmåter.  Den enkelte SFO skal 

utarbeide en årsplan eller tilsvarende som viser hvordan SFO omsetter rammeplanens 

verdigrunnlag og innhold til praksis.  

Samtidig er det viktig at det fra oppstart av nytt SFO-år jobbes med gode rutiner og strukturer 

barna kan orientere seg i. Utvikling av sosial kompetanse og arbeid mot krenkelser skal også 

ha en naturlig plass fra første dag. Alle elever har rett til å føle seg inkludert. Det betyr at alle 

skal føle at de har sin plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er 
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betydningsfulle, og at de får medvirke i utformingen av sitt eget SFO - tilbud. En sentral del 

av tilpasset opplæring er likeverd: «Likeverdig opplæring innebærer at elevene ikke behandles 

likt, men forskjellig ut fra de ulike behovene de har» (Overland (2015): Tilpasset opplæring, 

inkludering og fellesskap). Likeverd innebærer også lik mulighet til utvikling i et 

inkluderende læringsmiljø (T. Nordahl, 2018).  

Barnets egen opplevelse av inkludering er sentral:  

• faglig/pedagogisk inkludering (deltagelse i faglige/pedagogiske aktiviteter med et 

utbytte) 

• sosial inkludering (deltagelse i fellesskap med andre)  

• psykisk inkludering (barn og unge opplever at de er inkludert) 

                                                                                                (God opplæring for alle) 

 

3.Barndommens egenverdi 

Barndommen har sin egenverdi, og SFO skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta 

barns behov for omsorg og tilsyn, samtidig som det gis rik mulighet for meningsfull fritid og 

lek. SFO skal bidra til trivsel og glede i selvvalgt lek og tilrettelagte aktiviteter, og gi rom for 

rekreasjon og hvile. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Barn har rett til å uttale 

seg om forhold som berører dem, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med alder 

og modenhet. SFO skal bidra til barnas mestring og opplevelse av egenverd.  

4. En inkluderende skolefritidsordning 

SFO skal aktivt bidra til å danne fellesskap der alle barn kan delta og få en opplevelse av å 

høre til. SFO skal ivareta, anerkjenne og synliggjøre mangfold og legge til rette for at ulike 

språk, uttrykksformer og kulturer kan inkluderes i lek og aktivitet. SFO skal også gi rom for 

rekreasjon og hvile. Utforming av lekemiljøet ute og inne skal ta hensyn til mangfoldet i 

barnegruppen. 

Gjennom å gi barn mulighet til aktiv deltagelse i lek, kultur- og fritidsaktiviteter sammen med 

andre barn kan skolefritidsordningen bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. 

Aktiviteter på SFO skal være gratis for barna. 

For å bidra til barnas inkludering og tilhørighet til fellesskapet skal SFO arbeide aktivt for å 

fremme universell utforming (Likestillings- og diskrimineringsloven § 19)  
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5. Samarbeid i SFO 

Hensynet til barnets beste og barnets behov for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud skal 

ligge til grunn når SFO samarbeider med foreldre, skole, barnehage og andre offentlige 

instanser.  

SFO skal legge til rette for god dialog og samarbeid med foreldrene. Foreldrene skal ha 

informasjon om tilbudet og det det skal legges til rette for at foreldrene kan bidra i arbeidet 

med å utvikle kvaliteten. 

SFO skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep, 

og skal ha kjennskap til hvordan dette kan oppdages og forebygges. 

SFO skal samarbeide med skolen og hjemmet for å legge til rette for at de daglige 

overgangene mellom de ulike arenaene blir gode. SFO bør samarbeide med skolen for å skape 

en best mulig helhet i hverdagen for barnet. 

Kommunen skal sørge for at SFO ved behov blir inkludert i samarbeid med relevante 

virksomheter og tjenester. 

6.Overgang fra barnehage til skole og SFO 

SFO skal bidra til å skape en god og trygg overgang fra barnehage til skole og SFO sammen 

med skolen og barnehagen, jf. opplæringsloven § 13-5 og barnehageloven § 2a. 

Skoleeier har hovedansvaret for samarbeidet. 

Rammeplanen slår fast at SFO skal støtte barna den første tiden for å bidra til at barna 

opplever trygghet og tilhørighet. 

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er 

en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de 

eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt 

grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan 

avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne 

evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.» 

(Rammeplan for barnehagen, kap. 6, s 33, vår utheving)  

Kommunens plan for Overgang barnehage – skole/SFO skal ligge til grunn for arbeidet med 

overgangsarbeidet.  

SFO før skolestart: I Leirfjord kommune slutter skolestarterne i barnehagen innen 1. august. 

Det vil derfor være noen av skolestarterne som møter SFO før de starter på skolen. SFO må i 

denne perioden legge til rette for at barna skal få en trygg og god start. Barnehagene må også 

vite hva som møter barna på SFO slik at de kan være med å forberede barna på hva som møter 
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dem. I Delplan overgang barnehage – skole beskrives noe av det felles grunnlaget som skaper 

sammenheng mellom barnehage og skole:  

• sang og dans som er felles for barnehagen og skolen 

• litteratur  

• språk og begreper som er felles mellom barnehage og skole  

• arbeidsmåter som samtalemaler, kartlegging, form på samlingsstunden  

• Lærende nettverk bestående av ansatte i skole, barnehage, SFO og PPT. Nettverket 

skal være en arena for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling i fellesskap.

     

7. Innholdet i skolefritidsordningen 

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og 

med forskjellig funksjonsnivå. SFO skal gjennom innhold og arbeidsmåter legge til rette for 

god samhandling i barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom voksne og barn. Barna skal 

ha gode vilkår for å medvirke i SFO. SFO skal ha et helsefremmende innhold og bidra til 

barnas psykiske helse gjennom  

• opplevelse av livsglede, mestring og egenverd 

• utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet 

Innholdet i SFO skal støtte opp under at alle barn har mulighet til å utvikle vennskap. 

Det er SFO sitt ansvar å ivareta barnas sikkerhet og trygghet på nett når digitale ressurser 

brukes i SFO. SFO har også ansvar for at regler for personvern følges. 

SFO skal tilrettelegge for aktiviteter og kan samarbeide med kulturskolen, lokale lag, 

foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere innholdet og aktivitetene. Det 

helhetlige tilbudet i SFO skal tilpasses slik at det er mest mulig inkluderende. SFO kan også 

tilby tilrettelagte aktiviteter som støtter opp under skolens innhold. SFO sin tilnærming skal 

likevel særlig vektlegge selvvalgt lek og annen barnestyrt aktivitet 

 

7.1. Lek 

Leken skal ha stor plass i SFO. Barna skal ha tid og rom til lek hver dag. Alle skal ha 

mulighet til aktiv deltakelse i leken og å oppleve mestring. SFO skal tilrettelegge for og støtte 

opp om at leken kan stimulere til vennskap, relasjonsbygging, språkutvikling, undring og 

kreativitet. Rammeplanen legger til grunn at aktiviteten i SFO skal ha et tydelig 

barneperspektiv, og at det legges til rette for at barn med behov for særskilt tilrettelegging blir 
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inkludert i lek og tilrettelagt aktivitet. Leken skal engasjere og inspirere barna i aktivitet og til 

aktivitet, og bidra til allsidig utvikling og læring. 

SFO bør legge til rette for at personalet jevnlig kan diskutere og reflektere over hva lek 

innebærer og hvordan man som ansvarlig tilrettelegger opptrer i møte med lekende barn. 

 

7.2. Kultur 

Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige 

kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende 

virksomhet. SFO skal gjennom kulturaktiviteter gi støtte til at barna skaper egne uttrykk og 

får kjennskap til ulike måter å uttrykke seg på. Mangfoldet i barnegruppen skal bli 

representert. SFO skal bidra til at barna møter samisk kultur. 

 

7.3. Fysisk aktivitet og bevegelsesglede 

SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og 

motoriske utvikling. Det skal legges til rette for variert bevegelseslek og fysisk aktivitet. SFO 

skal bidra til aktivitetslyst. Fysisk aktivitet kan også ivaretas gjennom organiserte aktiviteter.  

Det fysiske miljøet og utstyret skal være utformet og tilrettelagt med tanke på barnas alder, 

funksjonsnivå og interesser slik at det fremmer fysisk aktiv lek. 

SFO bør legge til rette for at barna kan være utendørs hver dag. Områder i lokalmiljøet, for 

eksempel skogholt, andre naturområder eller aktivitetsanlegg kan vurderes brukt i lek, 

utforsking og fysisk aktivitet. 

7.4. Mat og måltidsglede 

SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, 

fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Barna skal få tid og ro til å spise når de er på SFO. 

Måltider kan være medbrakt matpakke eller mat servert på SFO. Å lage mat sammen i SFO 

kan gi barna erfaring med hvordan de selv kan lage enkle og sunne måltider, og hvordan de 

sammen med andre kan skape en trivelig ramme rundt måltidet. Serveres mat i SFO, skal det 

legges vekt på helsefremmende kosthold. Helsedirektoratets kostråd, bærekraftige matvarer 

og forbruk skal vektlegges. Nasjonale føringer for måltider skal følges i SFO. 

Personalet skal delta aktivt i måltidet. 
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8. Kvalitetsutvikling 

SFO skal ha muligheter for å planlegge og evaluere virksomheten, drive kompetanseheving 

og reflektere over innhold og arbeidsmåter. SFO skal være et fellesskap og en lærende 

organisasjon som jevnlig vurderer og videreutvikler sin praksis. Rammeplanen skal ligge til 

grunn for faglige og etiske refleksjoner i hele personalgruppa. Barnas opplevelse av 

fellesskapet i SFO skal ha en sentral plass i arbeidet med å utvikle kvalitet og innhold. Også 

foreldrene skal gis mulighet til å bidra i kvalitetsutviklingsarbeidet. SFO skal arbeide for å 

fremme barnas helse, trygghet og miljø, jf. Opplæringsloven § 9 A-3 og følge opp 

aktivitetsplikten, jf. § 9 A-4. 

SFO skal planlegge innhold og arbeidsmåter. Arbeidet skal evalueres jevnlig.  

Leirfjord kommune har flere samiske barn i barnehage og skole. SFO sin årsplan skal ta 

hensyn til også samisk levesett og legge til rette for at samiske barn kan utvikle sitt språk og 

sin kultur. 
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