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FORORD 

Løten Kommune har 4 SFO´er: 

• JØNSRUD - ligger i Nordbygda ved idrettsplassen.
• LUND – ligger ved Slettmoen like ved riksvei 25.
• ØSTVANG – er sentrumsskolen og er nabo til Løten Helsetun.
• ÅDALSBRUK – Ligger like ved Klevfoss og Ådalsbruk arbeidersamfunn.

SFO er hjemlet i Opplæringsloven (2001) §13-7, hvor alle kommuner pålegges å 
gi et slikt tilbud, men uten å definere kapasiteten i eller tilgjengeligheten til dem. 

"Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid 
for 1-4 årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7 årstrinn. 
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar 
med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 
Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn 
skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna 
for formålet." 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Løten ble fastsatt av kommunestyre i 
møte den 29.4.09. Kommunens SFO vedtekter fastsetter i sitt formål: 
«Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, allsidige 
aktiviteter og ro. Barns naturlige nysgjerrighet og kreativitet skal 
stimuleres og barnas individualitet skal tas vare på. Skolefritidsordninger 
skal bidra til å utvikle barns evne til samarbeid og fremme flerkulturell 
forståelse.» 

De fire SFO lederne har gjennom sitt nettverk tatt initiativ til og utarbeidet en 
Kvalitetsplan. De ansatte i SFO har vært med på å gi innspill til innholdet i 
planen. Den har vært på høring hos skoleledere. Kvalitetsplanen er utarbeidet 
med mål om å være et styringsdokument som er retningsgivende for kvaliteten 
og innholdet i skolefritidsordningen. 

Målet for en kvalitetsmelding for skolefritidsordningen i Løten er å: 
• Utvikle, synliggjøre og sikre kvaliteten i SFO
• Bevisstgjøre de ansatte i SFO
• Utvikle sterkere bånd mellom skole – SFO og mellom de ulike

SFO-tilbudene
• Være et ansikt utad.

Samfunnet har en viktig oppgave med å gi barn og unge like muligheter til å 
realisere sine evner uansett bakgrunn. Mange barn tilbringer i dag store deler av 
sin fritid i SFO. 

www.loten.kommune.no 2 

http://www.loten.kommune.no/
www.loten.kommune.no


    
 

  
  

  

  
 

  

   
 

 

 
 

  
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den enkelte skole og SFO har sitt særpreg, det samme gjelder de barna som til 
enhver tid benytter seg av tilbudet. Lokale handlingsplaner skal sørge for at 
dette blir ivaretatt. 

SFO er også en viktig arena for å utvikle barnas sosiale kompetanse. SFO er en 
viktig arena for språkstimulering, spesielt gjelder dette barn med 
minoritetsspråklig bakgrunn. 

SFO barna er en sammensatt gruppe; hvert barn har sin historie, sine fortrinn og 
muligheter. Dette utfordrer SFO sin organisering og tilrettelegging. Alt arbeid i 
SFO må bygge på målsettinger om livslang læring og motivasjon for stadig å 
lære og å utvikle seg, og strekke seg etter nye mål. Personalet er rollemodeller 
og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring. 

Historikk 

Utviklingen fra 1994 til i dag er stor for SFO i Løten. I 1994 kom seksårstilbudet 
og SFO tilbudet til Løten. De som jobbet i seksårstilbudet jobbet også ofte i SFO 
tilbudet. Dette tilbudet startet i privat regi. Antallet i SFO fra begynnelsen av var 
lite men økte fort. I 1997 kom Reform 97 og den obligatoriske skolestarten for 
seksåringer. Dette økte også behovet for SFO før og etter skoletid. Behovet har 
vært og er størst for de minste og avtar ettersom de blir eldre. Barn med særlige 
behov opp til sjuende klasse har også tilbud om plass i SFO. Dette benyttes i 
spesielle tilfeller. 
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1. Løten kommunale SFO

1.1 Hva er skolefritidsordningen/SFO

SFO er et fritidstilbud. Det skal være et frivillig omsorgstilbud til barn,
utenom det obligatoriske skoletilbudet for barn 1. – 4. klasse, samt elever
med spesielle behov i 5. – 7.klasse. SFO skal tilrettelegge lek og kultur-,
fritidsaktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i funksjonsnivå og
interesser hos barna. §13 i opplæringsloven.

Skolefritidsordningen skal drives i samsvar med sentrale
bestemmelser(opplæringsloven §9a) og kommunale vedtak/ vedtekter.
Innenfor disse rammene har den enkelte SFO mulighet til å legge egne
planer for aktiviteter.

§9a stiller blant annet krav til skolens ledelse om å jobbe aktivt for å
fremme et godt psykososialt miljø i SFO. Bruk av skolens lokaler og
uteområder må skje på en måte som tar hensyn til barnas behov for
trivsel og utvikling.

Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek, 
voksenplanlagte tilbud, vennskap og utvikling av sosial kompetanse, 
selvstendighetstrening og omsorg. Dette skal selvfølgelig skje i nært 
samarbeid, skole og nærmiljø. 

1.2 Verdigrunnlag 

SFO har utarbeidet sin egen visjon som alle som arbeider i 
SFO i Løten har vært med på å vedta. Vi er opptatt av at 
alle barn som er i ordningen får tilsyn og aktiviteter under 
trygge rammer. Vår visjon: 

FRILEK I TRYGGE HENDER. 

Bakgrunnen for denne er skolefritidspedagogikken med vekt på frilek, og 
at alle barn skal føle seg trygge på SFO. Det betyr også at vi voksne skal 
være med på å danne en trygg bakgrunn, og at barna skal føle at de kan 
komme til en voksen hvis noe er vanskelig. 

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. 
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1.3 Barn – Hele barnet hele dagen 

I skolehverdagen møter barnet læringsmål, krav til læring og utvikling, 
samt at skolens planer i stor grad bestemmer hva barnet skal gjøre.   Når 
barnet kommer på SFO, møter det en annen og viktig pedagogikk, nemlig 
skolefritidspedagogikken. Den er preget av barnekultur, egenstyrt 
lek(frilek), kulturaktiviteter, fysisk aktivitet, sosial læring og 
medbestemmelse, relasjoner og venner. SFO legger til rette for at barna 
kan få mestringsoppgaver som gjør at de utvikler seg personlig, sosialt og 
får samhandlingskompetanse. 

(Nyere forskning viser at barn som går på SFO har større muligheter til å 
lykkes både på skolen og sosialt. Ifølge førsteamanuensis Bjørn Tordsson 
ved Høgskolen i Telemark er konsekvensen av mindre frilek og utvikling av 
lekkompetanse hos barn, at vi får barn som er mindre kreative, aktive, 
egenstyrte og selvstendige.) 

SFO I Løten er opptatt av å ivareta den frie leken. Den frie leken er ett av 
SFO`s samfunnsmandat (opplæringsloven: skolefritidsordningen skal legge 
til rette for at barna gis muligheter for aktivt å utnytte sin fritid til allsidig 
lek). SFO er ikke styrt av målrettede planer, men hver enkelt SFO står fritt 
til å lage planer tilpasset den enkelte SFO. Disse planene kan også ungene 
innvirke på. Dette åpner for demokrati og elevmedvirkning. 

Aktiviteter på SFO kan være så mangt. Alle SFOene i Løten er forskjellige. 
Hvilke aktiviteter hver enkelt SFO kan tilby er avhengig av rammefaktorer 
inne og ute på skolen, nærmiljøet, de voksnes kompetanse, barnegruppas 
størrelse og egenart. 

1.4 Sosial kompetanse 

Sosial kompetanse er individets evne til 
samspill med andre i ulike situasjoner. 
Begrepet beskriver hvordan mennesker 
forholder seg til omgivelsenes forventninger, 
og hvordan de dekker sine sosiale behov og 
fremstår. Kompetansen består av flere 
elementer. Byggesteinene er blant annet 
empati, holdninger, samarbeid ferdigheter, 
selvinnsikt, selvkontroll, ansvarlighet, evnen til konfliktløsning, lek, glede 
og humor. 

Sosial kompetanse er en av de viktigste evnene til et barn. Det å forstå 
andres følelser og kunne sette seg inn i dem er sosial intelligens. For barn 
er dette viktigere evner enn tall og bokstaver. Det er foreldrenes ansvar å 
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lære barna sine sosial intelligens. Sosiale ferdigheter er en forutsetning for 
at barn skal kunne lære. 

Gjennom aldersblandet lek kan dette læres. Her er frilek en viktig 
innfallsvinkel. Det å forstå hvordan lek er med 
innledning hvor roller, oppgaver og/ eller 
funksjoner blir fordelt. Deretter avtaler de 
innholdet i leken og bestemmer hva som skal 
skje.  Diskusjonen om hva som skal skje i leken 
foregår alltid i fortid. Selve leken foregår i nåtid, 
som oftest med fordreid stemme, dette for å 
skape nødvendig avstand til virkeligheten. Lek er «bare» på liksom. Leken 
følger i grove trekk de reglene barna har blitt enige om, men med rom for 
at hver enkelt kan leke slik de forstår det som er avtalt. Hver enkelt kan 
dermed sette sitt personlige preg på leken. Går noen utover grensen for 
det andre mener de har blitt enige om, forsøker de som reagerer å stoppe 
leken for å diskutere hva som skal skje videre. Vi kan si de går et skritt 
tilbake for å avtale på nytt hvordan leken skal være. Slik kan leken bølge 
frem og tilbake mellom avtaling og lek. Den sosiale leken er viktig for 
utviklingen av sosial kompetanse. Barna får øve seg på å ta hensyn til 
hverandre og prøve ut regler for samspill mellom mennesker. 

Ved felles måltider utvikles også den sosiale kompetansen hos barna. De 
må ta imot og gi instrukser om å sende til hverandre. Holde seg i ro og ta 
hensyn til hverandre. Gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg. 

Våre arbeidsmetoder er også med på å fremme sosial kompetanse ved å 
fremheve det positive barnet gjør. De største barna kan være 
forbilder/rollemodeller for de yngste barna. 

1.5 Fysisk aktivitet 

Alle SFO-ene i Løten ligger i nær kontakt med naturen. De har på hver sin 
måte unike utearealer som barna kan benytte til fri lek og til turområder. 
Læreplanen i kroppsøving sier: Bevegelse er grunnleggende hos 
mennesket. Bevegelseskultur i form av lek, idrett, dans og friluftsliv er en 
del av den felles dannelsen og identitetsskapingen i samfunnet. SFO er en 
arena der ungene ubevisst benytter seg av alle disse områdene. De sanser 
opplever og lærer med kroppen. SFO-ene er mye ute for å benytte de 
unike uteområdene sine. Vinterstid har alle i tillegg oppkjørte skiløyper 
som de kan benytte. Skilek er utviklende både når det gjelder balanse og 
koordinasjon. I den frie leken får ungene utforske egne grenser i kroppslig 
utfoldelse. 

I tillegg til frilek ute har ungene muligheter til å benytte gymsaler til mer 
styrt aktivitet. Det er viktig at denne tilrettelegges slik at alle har 
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muligheter til å delta, og til å føle mestring. I den frie leken styrer ungene 
dette utmerket selv. 

2. Samarbeidspartnere 

2.1 SFO-ledernettverk 

I Løten har vi et SFO-ledernettverk. Målet for nettverket er å videreutvikle 
og kvalitetssikre faglig utvikling av personalet i SFO. 

Erfaringsutveksling og faglig støtte mellom deltakerne er en styrke. 
Nettverket planlegger og gjennomfører felles personalmøte med kurs for 
personalet. 

Kurs og kompetanseheving er viktig også i SFO. Det faglige påfyllet er noe 
som alle trenger for å beholde gløden i arbeidet. Det er også med på å 
styrke SFO som en læringsarena. 

2.2 Skole 

SFO-leder er med i skolens plangruppe som møtes en gang i uken. Noen 
av assistentene i skole jobber også i SFO. 

En styrke i samarbeidet skole /SFO, er at de fleste som jobber i SFO også 
jobber i skolen. Dette gjør at vi får et helhetlig bilde av ungene. Det gjør 
det også lettere å diskutere barnet for å bli enige om felles tiltak dersom 
det er nødvendig. 

Samarbeid mellom skole og SFO når skolen arbeider med store 
arrangementer og temaer er også mulig. Det er viktig for skolen å huske 
at SFO er en mulig forlengelse av skolen i blant annet kulturelle 
sammenhenger. Det å kunne utnytte hverandres styrker er viktig. 

Alle assistenter bør ha samarbeidstid med læreren de samarbeider mest 
med. Dette er en viktig arena for å ha oversikt over hverdagen både for 
egen del og for barna. Denne tiden gir også en unik mulighet til å 
diskutere barna og eventuelle felles tiltak. SFO er en arena der det oftere 
er enklere å arbeide med inkludering i lek, og arbeide med lek-
kompetanse. 

For at en del felles regler skole/SFO skal kunne tas opp til diskusjon, og 
videreformidles til de ansatte på SFO er det viktig at SFO-lederne deltar i 
fellestiden på de enkelte skolene. Dette vil også være en arena der SFO 
kan gi gode innspill til samarbeidsmuligheter på tvers. 
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2.3 Foreldre/foresatte 

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. For at ungene skal få et 
så godt tilbud som mulig er den daglige kommunikasjonen vi har med 
foreldre og foresatte av største viktighet. Det er dere foreldre og foresatte 
som kjenner barna best. 
Foreldremøter er ikke noe som SFO er pålagt å ha. Det finnes derfor 
forskjellige praksiser når det gjelder dette. 

Klare og ryddige avtaler er en viktig del av foreldrenes ansvar. Det kan 
gjerne avtales faste avtaler om henting eller når elevene evt kan gå hjem 
på egenhånd. Det er viktig både for oss og for barnet at det blir gitt 
beskjed dersom det er endring av disse. Ingen barn blir utlevert til ukjente 
personer, eller gå på egenhånd uten beskjed til SFO. 

2.4 Andre samarbeidspartnere 

Barnevern, PPT, BUP, Helse og familie, Helsesøster, Flyktningetjenesten, 
Hedmark fylkeskommune og Kulturskolen. 

3. Sikkerhet 

3.1 Inn og utsjekking 

Det er personalets ansvar å kontrollere at alle barna 
er på plass i SFO til rett tid; i rimelig tid etter at 
skolen er slutt. Det er også personalets ansvar å 
sende barnet hjem til rett tid. Dersom et barn ikke 
møter til rett tid, vil personalet ta kontakt med 
foreldre/foresatte(om ikke annen beskjed er 
mottatt). Det er viktig at ingen barn går uten å ha 
sagt «ha det bra» til en voksen. Hver enkelt SFO 
har forskjellige rutiner på dette området. Dette står 
omtalt i informasjonsheftet til den enkelte SFO. 

3.2 Brannvern/livredning 

Det gjennomføres 2 brannøvelser i året, en varslet og en uvarslet hvor 
branninstruks blir fulgt. Førstehjelpskurs gjennomføres annen hvert år og 
livredningskurs utføres ved Jønsrud skole som en del avl 
svømmeopplæringen på skolen. 
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3.3 Medisinering/skader 

Medisineringsskjema må fylles ut ved langvarig medisinering. Det føres 
lister over hvert enkelt barn og medisinen oppbevares innelåst. 

Ved skader der det er behov for akutt hjelp vil vi ta kontakt med 
lege/tannlege, og sørge for at barnet får behandling, og så snart som 
mulig ta kontakt med foreldre/foresatte. Ved mindre skader tar vi kontakt 
med foreldre/foresatte først, slik at de kan vurdere om det er behov for 
behandling. Skademeldingsskjema fylles ut på skolen. 

3.4 HMS – Helse miljø sikkerhet 

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet går både på det fysiske og det 
psykiske miljøet til både barn og voksne. Det velges verneombud på 
arbeidsstedet som er ansvarlig for å følge opp eventuelle saker blant 
arbeidstakerne. 

Hvert år foretar vaktmester, SFO-leder, rektor og verneombud en 
vernerunde for å se på det fysiske arbeidsmiljøet. Det er også årlig ekstern 
undersøkelse av lekeapparatene ute. Dette fører til en rapport som 
skole/SFO og vaktmester må følge opp. 

4. Arbeidsmetoder 

4.1 Pals 

PALS er en skoleomfattende 
tiltaksmodell som har 
problemforebyggende og et 
kompetanseutviklende siktemål. 
Forholdet mellom ris og ros skal være 
1:5. Legger vekt på proaktive tiltak. 
Det vil si tydelige forventninger til 
elevens atferd og kompetansemål for 
skolefaglige og sosiale ferdigheter. De ansatte legger vekt på positiv 
involvering, oppmuntring og anerkjennelse av positive handlinger, og 
umiddelbare forutsigbare reaksjoner ved negativ atferd og regelbrudd. 

Alle elevene blir lært noen få enkelt formulerte forventninger og hva det 
for eksempel « Vise respekt», « Vise ansvar» og « Vise omsorg». Det 
knytter seg forventninger til praktisering av positiv atferd. 
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4.2 Løft 

Løft er en forkortelse for 
løsningsfokusert tilnærming. Ivar Haug 
(forfatter av boka LØFT for barn i SFO) 
har definert LØFT som: «En 
løsningsfokusert arbeidsmåte som 
retter oppmerksomheten mot alle de 
små hendelsene og handlingene som 
viser at barn er på rett vei.» 

Vi roser og bekrefter, leverer personlige 
og konkrete tilbakemeldinger som 
ferskvare, og sørger for at alle viktige personer får vite om lysglimtene. 

4.3 Steg for steg 

Steg for steg er et opplegg i konfliktløsning. Terje Ogden mener at skolene 
må satse på kollektiv, systematisk trening i å lære barna problemløsning, 
selvkontroll og empati. Steg for steg lærer barna varige prososiale 
ferdigheter som kan brukes i alle sammenhenger. 

4.4 Mitt valg 

Mitt valg er et opplegg som Lions Norge har. MITT 
VALG benyttes både ved Lund og Østvang.  Det er et 
opplæringsprogram for hele skoleløpet. Mitt valg skal 
gjøre elevene bevisste på hvilke valg de tar, og er 
med på å lære ungene om sosiale ferdigheter. Dette 
skal virke forebyggende, og er med på å skape et godt 
skolemiljø. 

5. Leksehjelp 

Fra og med høsten 2010 er det innført gratis leksehjelp i regi av SFO. 
Dette tilbudet er for alle, også de som ikke har SFO-plass, men er ikke en 
del av SFO-tilbudet. Det vanlige SFO-tilbudet går i tillegg til leksehjelpa. 
Leksehjelp er et frivillig gratis tilbud som i hovedsak blir gitt på 1. – 4. 
trinn. Alle elever skal i løpet av grunnskoleløpet ha fått tilbud om 8 timer 
leksehjelp. Det er ansatte på SFO som har ansvaret for gjennomføring av 
leksehjelpa. 
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Vedlegg: 

Vedtekter SFO Løten kommune 

Lenker til informasjonssider: 

Jønsrud SFO 

Lund SFO 

Østvang SFO 

Ådalsbruk SFO 
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