
Måned  Antall 
Dager 

Ferier og 
Fridager 

SFO 

August 11 Første skoledag  
onsdag 17/8 

Første dag 
mandag 1/8. 
Stengt 15/8 
og16/8 

September 22   

Oktober 16 Høstferie uke 
41. 
10/10-14/10 

SFO åpent 
hele  
høstferien 

November 22   
  

 

Desember 16 Siste skoledag: 
torsdag 22/12 

Siste SFO 
dag:Torsdag 
22/12 

Januar  21 Første skoledag: 
tirsdag 3/1 

Første SFO 
dag: tirsdag 
3/1 

Februar 15 Vinterferie uke8 
20/2-24/2 

SFO åpent 
hele vinterfe-
rien 

Mars 23   

April 14 Påskeferie: 
3/4-10/4 
 

SFO Stengt 
hele påsken 

Mai  18 Fridager:  
1/5,17/5, 18/5 
og 19/5 
Pinse: 29/5 

Fridager: 
1/5,17/5, 
18/5,og 19/5  
Pinse:29/5 

Juni  12 Siste skoledag 
fredag 16/6 

Siste dag: 
Fredag 30/6 

Skoleruta 2022/2023 

Lek, trygghet og trivsel 

Planleggingsdager for sfo: 15/08 og 16/08 og 
23/12.2022.  02/01.2023 og 19/05.2023. 

 
 Diverse informasjon.  
  
Daglig informasjon: 
SFO må ha beskjed ved forandringer( være med hjem 
til/hentes av andre enn osv.) Hvis andre enn foresatte skal 
hente barna, skal personalet ha beskjed. Faste avtaler inng-
ås med et avtaleskjema og  med SFO leder. Foresatte må 
komme til avdelingen for henting. 
 
Det serveres et lett lunsjmåltid kl 13.30. Varmmat en dag 
pr uke. Husk å melde i fra hvis barna har noen form for 
allergi. Husk drikkeflaske. 
 
Vi har ”ha med dag” hver fredag. Da kan barna ha med EN 
leke. De har selv ansvaret for leken.. Telefon/telefonklokke 
er ikke tillatt. Eller våpenlignende ting. 
 
Barna trenger skiftetøy og innesko til en hver tid. Husk at 
vi er ute i all slags vær. Klær etter vær. Det er fornuftig å 
merke private klær og utstyr. Garderoben er foresattes 
ansvar å holde i orden.  
 
Vi har påmelding til skolens ferier. Det er for å kunne plan-
legge et innholdsrikt ferietilbud til barna. SFO kan slås 
sammen med andre SFOer i høstferie og vinterferie. I sko-
lens ferier skal barna leveres på SFO før kl 09.30 hvis an-
net ikke er avtalt. På skolefrie dager må barna ha med niste 
og drikke til et måltid. Det andre måltidet får de her.  
 
SFO oppfordrer til fysisk aktivitet. Vi bruker gymsalen 
mye. Vi har et stort uteområde og en fin ball-binge. 
 
I SFO vektlegger vi: 
Lek, samspill, miljø, måltider, medbestemmelse, fysisk akti-
vitet, fantasi og skaperglede. SFO har en hovedaktivitet om 
dagen, som f.eks gym, hobby, sang/dans, sløyd, ute/inne 
aktivitet med mer. I skolens ferie er vi mye på tur. 
 
Inn/utmelding eller endring av plass gjøres elektronisk på 
Holmestrand kommune sine hjemmesider.  
 
12 timers gratis kjernetid for 1.klasse innføres fra august 
2022.  
Tiden på SFO er: 08.00-08.30 man-fre og 13.00-15.00 man-
tor og 14.30 på fredag. I skolens ferier vil dette utgjøre to 
hele dager på SFO. 
  
 

Trygge omgivelser  
Mange å leke med  
Et bra ferietilbud  

 Et stort uteområde 
     Trygge voksenpersoner 



Personalet  

 
Marit Hole    
Marit.hole@holmestrand.kommune.no 
Leder SFO  
 
Line Pedersen 
Line.pedersen@holmestrand.kommune.no 
Fagarbeider skole/SFO 
 
Ida.Transeth@holmestrand.kommune.no 
Fagarbeider skole/SFO 
 
Gerd Berger Haugerud  
Gerd.berger.haugerud@holmestrand.kommune.no 
Assistent skole/SFO 
 
Sofie Øverland 
Lærling skole/SFO 
 
 
 
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål og innhold 

§2 FORMÅL 
Formålet med skolefritidsordningen er å gi barn i 1. – 4. 
trinn, samt barn med særskilt behov i 5. – 7. trinn, et 
trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens 
undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funk-
sjonsnivå og interesser, skal tilbudet preges av omsorg, 
lek, aktiviteter og sosial læring.  
Tilbudet omfatte både inne- og uteaktiviteter. 
_______________________________________________ 
 
SFO sine vedtekter finner dere på Holmestrand Kommunes 
hjemmeside. Der kan dere lese om de endringene som er 
blitt gjort. 
Ved eventuelt spørsmål, ta kontakt med SFO leder. 
 
 
 Minner om at det er en måneds oppsigelsestid gjeldende 
fra den 1.i hver måned. Dette gjelder også ved endring av 
plass. 
 
 
 
 
 
 
 

Åpningstider 

1. Åpningstid:  

• SFO åpner kl. 0700 og stenger kl. 1700 

• SFO er åpent i skolens høst og vinterferie.   
 
2. SFO er stengt:  

• f.o.m. julaften til og med 1.nyttårsdag 

• Påsken  

• 4 uker i juli. 

• 5 planleggingsdager (se skolerute) 

•  

Kontakt:  
 

Mob: 994 96 908   
 

Marit.Hole@holmestrand.kommune.no 
 

  
          Følgende gjelder for 1.trinn: 

A plass   Hel plass fra 07.00 til 17.00 alle dager 

B plass   60 % 3 dager pr.uke. 07.00-17.00 

C plass   Morgentilbud 07.00-til skolestart 

D plass Dagplass ved behov  

E plass  Ettermiddagsplass fra skoleslutt til 17.00 

   

   

   

Følgende gjelder for 2.-4. trinn. 

Forventninger til foresatte.  

• Godt samarbeid.  

• Overholder SFO sin åpningstid.  

• Gir beskjed til SFO ved fravær. 

• Levere feriepåmelding til høst, vinter og sommer 
innen fristen.  

• Holde orden i garderoben. Alltid skiftetøy  

• Gi beskjed til SFO når barnet hentes. 

• Oppdatert kontaktinformasjon. Telefonnr, Adres-
se, eventuelt andre viktige opplysninger. 

• Konstruktive tilbakemeldinger. ( Det vi vet noe 
om kan vi gjøre noe med)  

   

F  Hel plass fra 07.00 til 17.00 alle dager fratrukket gratis 
kjernetid 

G Redusert plass, fra 07.00 til 17.00 3 dager pr uke, frat-
rukket andel gratis kjernetid. 

H Morgentilbud 07.00-til skolestart alle dager fratrukket 
gratis kjernetid 

I Ettermiddagsplass fratrukket andel gratis kjernetid. 

J 12 t/u gratis SFO for 1.trinn. 08.00-08.30 alle dager 
13.00-15.00 mandag—torsdag.  
Til kl 14.30 fredager. 

  


