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Utarbeidet skoleåret 2018/19 og tatt i bruk fra 01.08.2019 

 



Forord: 

SFO- lederne i Bardu kommune har i fellesskap utarbeidet en kvalitetsplan for SFO for å ha 

et felles arbeidsredskap, som setter fokus på god kvalitet og voksenrollen i SFO. 

Vi ønsker å synliggjøre hvilke grunnprinsipper vi baserer driften på, slik at det er enklere for 

ansatte, brukere og foresatte å vurdere arbeidet vårt. 

“Kvalitetsplan for SFO 2019-2023" skal være: 

• Et styringsredskap for rektorer, SFO- ledere og ansatte 

• Førende for den enkelte SFOs planer 

• Grunnlag for kompetanseheving for ansatte i SFO 

• Grunnlag for samarbeid og informasjon til foreldre 

 

Innledning: 
Det er to lovparagrafer, SFO skal forholde seg til: 

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven § 13-7; 

Kommuner er pålagt å ha “et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. 

trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur og 

fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal 

gi omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene ute og 

inne skal være egnet til formålet” 

Opplæringsloven § 9-a må vi også forholde oss til på SFO: 

 Alle barn har rett til et trygt og godt skole- og SFO miljø, som fremmer helse, trivsel og 

læring. For å sikre elevene denne retten, har skolen/SFO en aktivitetsplikt etter 

opplæringsloven § 9a. Formålet med denne aktivitetsplikten er å sikre at skolen/SFO handler 

raskt og riktig når en elev ikke har det trygt eller godt. Skolens/SFOs aktivitetsplikt er delt i 

fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og 

varsle, hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt i skole-

/SFO-miljøet. Skolen/SFO har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for 

at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

SFO skal være noe annet enn skolen. Tiden på SFO er barnas fritid og barna skal være 

medbestemmende i forhold til lek og aktiviteter. SFO er en unik arena for inkludering, da 

barn med ulik alder og forskjellige forutsetninger får mulighet til å gjøre ting sammen. 

SFO skal samtidig være en trygg og omsorgsfull plass for barna.  

SFO er et frivillig, foreldrebetalt tilbud. 

 

 



Innhold og fokusområder: 
SFO skal styrke barnas sosiale kompetanse og uformelle læring, samt bidra til fysisk 

utfoldelse. 

SFO skal være tilgjengelig for alle barn, fremme deltakelse og medvirkning og oppleves som 

inkluderende for alle. 

 

Hovedfokus er: 

•  Lek som utviklingsarena. 

Vi er opptatt av å ivareta den frie leken. SFO er ikke styrt av målrettede planer som 

skolen, men ledes derimot av fleksible planer for hverdagen, som åpner for barns 

medvirkning og medbestemmelse.  

Vi er opptatt av å legge til rette gode vilkår for lek og aktiviteter både ute og inne. Under 

trygge forhold skal det skapes gode betingelser for utvikling av alle barn. 

Lek er en viktig del av et barns liv. Den har en egenverdi samtidig med at den er viktig for 

barns utvikling innenfor samarbeid, språk, kreativitet og utvikling av relasjoner. 

I en hverdag med lengre skoledag, leksehjelp og fritidsaktiviteter, ønsker vi å prioritere 

tiden hvor barn selv kan bestemme hva de skal gjøre. 

•   Omsorg og trygghet: 

For SFO er det en primær oppgave å gi nærhet og omsorg. Det er viktig både for barns 

utvikling og trivsel – og det er viktig for foreldre å vite at vi har tar godt vare på barnet. 

SFO skal oppleves som et trygt og forutsigbart sted å være med omsorgsfulle og 

tilgjengelige voksne. 

Barnet skal bli møtt med omsorg og omtanke, for på den måte å lære det selv. 

•  Sosial kompetanse 

SFO er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. Barn skal lære seg å lytte til 

andre, uttrykke egne meninger og kunne ta selvstendige valg. Barn skal lære seg å 

respektere ulikheter og løse konflikter på en hensiktsmessig måte.       

•     Kultur og fysisk aktivitet: 

Barna skal oppleve en hverdag preget av kultur og fysisk aktivitet. Det skal legges til 

rette for at barna kan utvikle sine kreative evner og fantasi. Kulturaktiviteter kan være 

alt fra rim og regler, til musikk og dans og drama. 

Gjennom lek og aktivitet skal barna få fysiske utfordringer som utvikler motorikk og 

fysisk utholdenhet. Uteområdene skal benyttes til bevegelse og til å lære å ta vare på 

naturen. 

 



Leveregler som vi arbeider etter i hverdagen: 
- Å være høflige og hensynsfulle mot hverandre 

- Ha ro under samling og fruktstund 

- Å kunne leke i ulike grupper 

- Å kunne forberede, gjennomføre og avslutte lek/aktivitet 

- Å kunne ta initiativ til lek, spill og andre aktiviteter. Voksne støtter og bidrar om 

nødvendig. 

- La barna leke uten for mange forstyrrelser 

- SFO skal ikke være skolerelatert 

- Lytte til barna og ta dem på alvor. 

- Benytte utearealene, bli glad i og kunne undre seg over naturen 

- SFO skal være et sted der barna føler omsorg og varme og samtidig lærer hva som er 

rett og galt. 

 

Voksenrollen: 
Våre fagarbeider og assistenter jobber også i skolen – noe som gjør barnas hverdag tryggere 

– og som styrker samarbeidet mellom skole, SFO og foreldre. Vi har samarbeidsmøter og 

deltar i kompetanseheving i lag med skolen. 

Gjennom hele året fokuserer vi på lek og styrking av barns sosiale kompetanse gjennom 

veiledning og anerkjennelse. Vi skal være gode veiledere for barna i lek og samspill. Vi skal 

være tydelige, vise respekt, være engasjerte, omsorgsfulle og konsekvente voksne, som 

følger skolens standarder for adferd. Vi skal være gode rollemodeller for barna gjennom 

språk og handlinger, løsninger og væremåter. Det er viktig at vi reflekterer over egen praksis 

og egne holdninger. 

Målet er at barna gradvis skal bli mer og mer selvstendige og ta stadig større ansvar for egne 

holdninger og handlinger. 

 

IBS - inkluderende barnehage- og skolemiljø: 
Bardu kommune er med i en nasjonal satsing innenfor inkluderende barnehage- og 

skolemiljø. I Bardu kommune er et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mobbing og 

krenkelser både et mål i seg selv og en forutsetning for lek, læring og utvikling. 

•  Vi skal ha fokus på relasjon og kommunikasjon slik at barna har et trygt og godt miljø 

hvor alle opplever å være inkludert. 

• Profesjonsetisk bevissthet hos alle voksne skal bidra til anerkjennende 

kommunikasjon mellom de voksne og barna - og mellom voksne. Dette for å 

forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. 

• Vi skal profesjonsutvikle vårt samarbeid gjennom lærende møter. 
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