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Innledning 
Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av SFO. Den enkelte SFO skal utarbeide 
egne planer/årshjul basert på kommunal plan. 

Det er et overordnet mål at barn og foresatte opplever At skole og SFO samordnet legger til rette for 
og støtter opp om det enkeltes barns læring og utvikling. SFO skal være preget av struktur og 
forutsigbarhet.  

SFO i Alta skal kjennetegnes ved: 

• Å være et alternativ opplæringsarena som representerer sammenhengen med skolen hvor 
barnas faglige, sosiale og personlige utvikling vektlegges. 

• Å ha et læringsstøttet aktivitetstilbud som er strukturert, forutsigbart, utfordrende og 
meningsfylt. 

• Å legge til rette for og praktisere barns medbestemmelse og medvirkning innenfor de 
rammer som planen trekker opp.  

SFO skal preges av tydelige regler og grenser for atferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et 
ansvarsbevisst personal som viser respekt, er nærværende og engasjert i det enkeltes barns 
helhetlige utvikling og trivsel. 

Sosial kompetanse og språklige ferdigheter 
SFO er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i 
samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige ferdigheter fremmes 
kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. SFO er en sentral arena for 
progresjon av språklige ferdigheter. Daglige aktiviteter og lek gir barna konkrete opplevelser som 
grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser og 
meninger. SFO er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende 
ferdigheter. Utprøving og utforskning samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd 
og kunnskap om logiske sammenhenger.  

SFO skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle barn i 
ordningen. Barn gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg 
styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. 

Organisering og samarbeid mellom skole og SFO 
Rektor er administrativ og faglig leder for SFO. Rektors ledelse skal skje i samhandling med SFO-leder. 
Rektor skal legge til rette for et planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i skolen og SFO. 

Det er viktig med god informasjonsflyt mellom skolen og SFO, og skolens planer må være åpne og 
tilgjengelige for SFO. De regler som gjelder for skolen gjelder også for SFO. På den måten kan SFO 
følge opp og videreføre satsingsområder, temaer og regler som det arbeides med i skolen og 
innarbeide disse i egne planer. 

Det er viktig at det legges til rette for at SFO har tilgang på lokaler på skolen. 



Rektor bør, i den grad det er mulig, ansette assistenter til skole og SFO i størst mulig stilling. Det er 
med å bidra til gode overganger mellom skole og SFO og dermed et bidrag til at elever og foresatte 
skal oppleve kontinuitet og helhet. 

Skole og SFO må samarbeide om oppfølging av tilrettelegging for barn med særskilte behov. Det er 
naturlig at representanter for SFO deltar på samarbeidsmøter og ansvarsgrupper vedrørende 
enkeltelever så tiltak kan iverksettes både i skole og SFO. 

Informasjon skal formidles via Fronter og hjemmeside. 

Mål og innhold 
SFO er strukturert rundt følgende målområder 

• Fysisk aktivitet 
• Kunst, kultur og kreativitet 
• Mat og helse 

For hvert målområde er det utarbeidet en beskrivelse samt mål og retningsgivende føringer. I 
arbeidet med å utforme lokale planer skal sosial kompetanse vektlegges. 

Fysisk aktivitet og lek 
Mål: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal barna videreutvikle sine sosiale og grunnleggende 
ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. 

SFO skal være en arena som legger til rette for daglig fysisk aktivitet og lek. 

Fysisk aktivitet forutsettes ta utgangspunkt i årstidene og nærområdet. Fysisk aktivitet forutsetter å 
bidra til å fremme barns konsentrasjonsevne, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillit og 
psykisk helse. 

Lek er et viktig bidrag til barns sosiale utvikling samtidig som den representerer egenverdi. Lek er 
viktige bidrag til økt kroppsbeherskelse og motorisk utvikling. Gjennom lek kan barn tilegne seg 
kunnskap, verdier og holdninger. Det er viktig at barn opplever en kombinasjon av frie og styret 
aktiviteter både inne og ute. De styrte aktivitetene er en forutsetning for å gi den frie leken gode 
vilkår, barna skal lære normer og regler. 

Kunst, kultur og kreativitet 
Mål: Gjennom varierte former for kunst og kultur skal barna få mulighet til å utvikle sine kreative 
og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

Barna skal få oppleve kunst og kultur samt utvikle sine kreative og estetiske evner. SFO skal legge til 
rette for eksperimentering med ulike teknikker og materialer. Barn skal få benytte forskjellige 
verktøy for å skape og oppleve kunst- og kultur. Dette kan komme til uttrykk gjennom billedkunst, 
kunsthåndverk, musikk, dans, drama, litteratur, film og design. 

Mat og helse 
Mål: Gjennom måltidet skal barna få sunn og god mat. Måltidet skal også ha en funksjon som 
læringsarena for sosial og språklige ferdigheter. 



Måltidet i seg selv handler om å bli mer enn mett. Måltidet er viktig for barnas fysiske og sosiale 
velvære, og det skal bidra til at barn får energi til å holde aktivitetsnivået dagen ut. 

Måltidet er en viktig arena for læring av sosiale ferdigheter, slike som gode måltidsvaner og skikker. 
Matlaging som aktivitet kan være en arena for utvikling av de grunnleggende ferdighetene og 
språklig kompetanse. 
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