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Innholdsfortegnelse
Innledning

Høsten 2021 ble det innført rammeplan for skolefritidsordningen(SFO). I 
denne ble det stilt krav om at alle sfoèr skal ha en årsplan. I Løten har vi 
valgt å lage en årsplan som er felles for alle, med lokale tilpasninger. 
Årsaken til at vi (Østvang, Lund, Ådalsbruk og Jønsrud SFO)har valgt å lage 
en felles årsplan er at kommunen ønsker en enhetlig ramme for 
skolefritidsordningen. 
Vi har tidligere laget en kvalitetsplan for SFO, der grunnpilarene og viktig 
informasjon er nedfelt. Vi har derfor valgt å ikke gjenta dette her (følg 
lenken under viktig informasjon). 



VIKTIG 
INFORMASJON

Åpningstider: 07.15-16.30 
 

Frokost:  Fra 07.15 
 -lokale variasjoner vil 

forekomme 
 

Feriestengt: Uke 29 og 30 
 

Kjernetid i ferier: kl 09.30-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktige lenker

Løten Kommune Skoleruta

SFO vedtekter Kvalitetsplan SFO

https://www.loten.kommune.no/
https://www.loten.kommune.no/getfile.php/138675-1647863226/L%C3%B8ten%20kommune/Filer/Skole/Skolerute%20L%C3%B8ten%20kommune%202022-2023.pdf
https://www.loten.kommune.no/getfile.php/1316014-1655110683
https://www.loten.kommune.no/getfile.php/1317120-1657178606/L%C3%B8ten%20kommune/Filer/Planer/Kvalitetsplan%20for%20L%C3%B8ten%20SFO.pdf


Rammeplanen 
for SFO

Rammeplan for SFO

«Rammeplanen gjelder for arbeidet i skolefritidsordningen: SFO. SFO skal legge til rette for 
lek,kultur-og fritidsaktiviteter melde utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos 

barna, og gi barna omsorg og tilsyn» Dette følger av opplæringsloven §13-7.

https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/


Visma flyt skole
Login

Skole og SFO i kommunen benytter seg av Visma flyt skole som 
kommunikasjonsplattform. SFO benytter seg av Visma ved fravær og ved 
andre viktige beskjeder. Beskjeder som gis i SFO sin åpningstid ringes/sms til 
SFO telefonen eller gis muntlig til en SFO ansatt. 
Det er viktig at alle laster ned og aktiviserer visma min skole foresatt(se viktige 
lenker) 
 
Ved søknad av SFO plass benyttes Visma flyt skole fullversjon(se lenker eller 
kommunens hjemmeside). HUSK BANK ID! 
 
Ved endring av SFO opphold eller oppsigelse av  gjeldende plass, må dette 
skje i Visma fullversjon(se viktige lenker eller kommunens hjemmeside) 
 
All påmelding til ferier forekommer i Visma. Det vil bli sendt ut 
påmeldingsskjema i god tid i forkant av ferier.  
 
Dersom en har vært inne og lest, men ikke svart i påmeldingsskjema så må 
man ved neste innlogging benytte fullversjon(SFO-samtykke/skjema - skjema - 
rediger/legg inn dager - lagre) HUSK BANK ID !

Leken i SFO

Rammeplanen sier «leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal 
ha tid og rom til lek hver dag. Alle barn skal få mulighet til aktiv 
deltagelse i leken og å oppleve mestring»

Løten SFO sin visjon er frilek i trygge hender. Bli sett som den jeg er, der 
hvor jeg er. Vi i samarbeid med dere foreldre arbeider for at ungene som 
går på SFO i Løten skal utvikle seg til den beste utgaven av seg selv. 
 
Vi føler oss privilegerte som får låne det mest dyrebare dere har, barna 
deres. Løten har mange ansatte som brenner for barns oppvekst og 
utvikling. 
 
 
Vi har fokus på variert lek i det daglige både på uteområdet vårt og inne 
på SFO. 
Mye av barnas fritid foregår på SFO og vi legger derfor stor vekt på frilek 
og barns rett til medbestemmelse. Rammeplanen sier at leken kan 
stimulere til vennskap, relasjonsbygging, språkutvikling, undring og 
kreativitet samt at alle barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i leken og 
oppleve mestring. 
Aktiviteter på SFO kan være så mangt. Alle SFOene i Løten er forskjellige. 
Hvilke aktivitet den enkelte SFO kan tilby er avhengig av rammefaktorer 
inne og ute på skolen, nærmiljøet, de voksnes kompetanse og 
barnegruppes størrelse og egenart.

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=oidc.difi.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp5?ReqID%3D_b9ccd234a58d7fc723434b155c1e0870%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://oidc.difi.no:443/idporten-oidc-provider/assertionconsumer%26spEntityID%3Doidc.difi.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST




Felles årshjul 
Høst 2022

 
 
 

August:  
Vi blir kjent med hverandre og  SFO - området. 

    Vi bygger vennskap. 
 

September:  
Vi høster frukt og bær fra naturen og benytter dette i et måltid. 

Høstsuppe på SFO 
 

Oktober:   
Fokus på barnas aktivitet og bevegelsesglede 

Tur i nærområdet 
Eventyrstund 

 
November:  

4.trinn lager felles pepperkakelandsby, som vi stiller ut på Løten 
Digital uke på SFO 

Kortfilmfestival: Hver SFO lager kortfilmer som vi viser for hverandre 
Nettvett. 

 
Desember: 

Vi leser eller viser julekalender 
Juleverksted på SFO 

Nissefest 
 

Felles årshjul 
vår 2023 

Januar:  
Legokonkurranse og plus-pluss turnering på tvers av SFO-ene  

 
Februar:  

Samefolkets dag 6.februar. 
Mat og aktiviteter fra forskjellige kulturer 

Vinteraktivitetsdag på SFO 
 

Mars:       
Fra jord til bord - Vi sår 

Påskeaktiviteter 
 

April:  
Medbestemmelse - Barnas valg 

Felleskap -Vi stiller ut et felles prosjekt i kommunen. 
 

Mai:  
Tradisjonsleker og 17.maileker        

Pynte SFO til 17.mai 
 

Juni:   
Vi skaper «nye» ting av gjenbruksmaterialer 

Felles tur til Tufteparken. 
 

Juli:   
Stengt uke 29 og 30 



Gode klær i forhold til vær er en forutsetning for å trives ute. Vi prioriterer mye 
utetid på SFO.  
 
Barna må ha klær i forhold til vær mens de er på SFO og rikelig med skiftetøy i 
garderoben.  
 
Det er ofte en stor utfordring å få barn til å bruke hensiktsmessige klær. Dette 
er en problemstilling vi ønsker å gripe fatt i på SFO, og vi tror vi kan komme 
langt om vi spiller på lag med dere foreldre.  
 
Klær skal være merket med barnas navn.  
 
Vi ønsker at alle på SFO har innesko.  
 
Alle garderobeplasser skal tømmes ved hver ferie pga renhold.

Klær i SFO Maten i SFO

Frokost: 
 

Medbrakt frokost 
 
 
 
 
 

SFO måltid: 
 

Mat serveres etter skoleslutt. 
Sfoene har ulike tidspunkt på sine måltider. 

  
 
 



Østvang

Antall barn: 
 
Østvang har for tiden 109 barn på SFO fordelt på ulik plass % 
 
 
Disse møter du på SFO: 
 
Bjørn Atle Nilssen(SFO leder) 
Bente Fugleberg 
Jan Henrik Lien 
Lill Marita Fall Tangen 
Ingunn Våga 
Randi Bakken 
Jan Inge Ytrøy 
Thomas Pettersen 
Atle Bakkelund 
Mona Trolsberg 
Abdullah Al Sha Ban 
Fatima Al Sha Ban 
 Hatem Ali 
Gina Holmvik Nielsen 
Martin Kjelsrud 
Eva Regina Tamas(vikar) 
 
Disse møter du på Avdeling 4: 
 
Wenche Norstad Finberg ( Avdelingsleder) 
Marita Vangli 
Joakim Flensborg Korsveien 
Mette Gullord Strand 
Anne Lise Ystanes 
Silje Østborg 
Lene Grefsheim 
Aleksandra Emilia Jaskólska 
Tone Viel Mellemstad(vikar) 
 
 



Østvang

Slik kontakter du oss: 
 

Ved spørsmål: 
SFO-telefonen: 46859896 

SFO-leder: 91244117 
Mail SFO-leder: bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no 

 
Daglige beskjeder gis  i Visma. Viktige beskjeder som trenger å 
bli gitt i løpet av åpningstiden sendes på sms, eller ringes om 

på SFO-telefonen(46859896)

Ådalsbruk

Antall barn: 
Ådalsbruk har for tiden 42 barn 

 
Disse møter du på SFO: 

Inger Marit Berntsen(SFO-leder) 
Anne Mette Østgård 

Karl Anders Pettersen 
Olav Ophus 

Lise Furulund 
Kristian Vigen Laupsa 

Åsmund Martinsen 
Mariann Flatha 

 
Slik kontakter du oss: 

Ved spørsmål: 
SFO-telefon: 90249821 
SFO-leder: 90560659 

Mail: Inger.marit.berntsen@edu.loten.kommune.no 
 

Daglige beskjeder gis i visma. Viktige beskjeder som trenger å bli gitt i løpet av 
åpningstiden sendes på sms, eller ringes om på SFO-telefonen.



Jønsrud

Antall barn: 
Jønsrud har for tiden 25 barn 

 
Disse møter du på SFO: 

Anne Marit H. Kroken (SFO-leder) 
Siv Tove Rømoen 

Evy Lillehagen 
June Svendsen (vikar) 

 
Slik kontakter du oss: 

Ved spørsmål: 
SFO-telefon: 91679205 
SFO-leder: 98042082 

Mail: anne.marit.hagen.kroken@edu.loten.kommune.no 
 

Daglige beskjeder gis i visma. Viktige beskjeder som trenger å bli gitt i løpet av 
åpningstiden sendes på sms, eller ringes om på SFO-telefonen.

Antall barn: 
Lund har for tiden 33 barn 

 
Disse møter du på SFO: 

Tove Dahl Svevad (SFO-leder) 
Andreas Lien 

Mona Victoria Kjeverud 
Edel V. Johansen 

Silje Langerud Velten 
Anine Saugnes Myhrvang(praksiselev) 

 
 

Slik kontakter du oss: 
Ved spørsmål: 

SFO-telefon: 91556498 
SFO-leder: 48072948 

Mail: tove.dahl.svevad@edu.loten.kommune.no 
 

Daglige beskjeder gis i visma. Viktige beskjeder som trenger å bli gitt i løpet av 
åpningstiden sendes på sms, eller ringes om på SFO-telefonen.

Lund




