
                                           

 

 

VELKOMMEN til SFO 2016-2017 

Dette skoleåret er 9 elever påmeldt Sfo ved skolestart:  

1 elev på 1.trinn, 3 elever på 2.trinn, 5 elever på 3.trinn og ingen på 4.trinn. 

SFO har fast tilholdssted i oransje base, ved romma til 1. og 2. trinn: 

 

 
   Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: 

Før skoletid: 

 

06.45-08.15    07.00-08.15 

Etter skoletid (tirsdag) 

12.15-16.30    (4,25 t) 

 12.15-14.15    

Etter skoletid 

14.15-16.30   (2,25 t) 

14.15-16.30 14.15-16.30 14.15-16.30 14.15-16.30 14.15-16.30 

Hel dag onsdag 

06.30-16.30 (10 t) 

     

 

 

*Viktige telefonnummer: 

 -Eggedal SFO: 941 65 941 

  (Merk: Denne mobilen er bare i bruk i Sfo sin åpningstid!) 

-Inger Strand Frøyse: 993 68 893 (= direkte til Sfo-assistent) 

-Skolens tlf.nummer: 32 71 14 60 / 32 71 14 61, hvis dere trenger  

  å ta kontakt i skoletida.  

-Ellers: Beskjeder til kontaktlærer, via Mobilskole (sms til 03686), før kl 08.00. 

 

   Eggedal skole 

    Sigdal kommune 



Inger Strand Frøyse, Helene K. Biksrud og Ida Frøvoll skal jobbe i SFO.  

På tirsdager lages enkel varmmat. De andre ukedagene, må ungene ha med seg 

ekstra nistepakke, som de kan legge i kjøleskapet på morgenen. 

Enkelte tirsdager er de på tur, og da henger de en lapp på døra inn til 

garderoben, om hvor de er.  

Hvis eleven skal hentes før de er tilbake, kan dere ringe Inger, og gjøre avtale.  

De er alltid tilbake innen kl 15.00. 

Etter høstferien, vil Sfo kunne benytte svømmehallen på tirsdager. 
 

*Nye rutiner på SFO fra 1.august 2015: 

Elever som har SFO-plass, betaler nå for 11 måneder, og det innebærer at 

plassen kan benyttes i skolens ferie, etter oppsatt plan.  

Har eleven hel plass, kan 5 dager pr. uke benyttes, ved halv plass kan eleven 

benytte 3 dager pr.uke, og eventuelt kjøpe til de resterende dagene, hvis minst 

5 har behov (dagsats kr. 257,-) 

Det vil bli sendt ut bindende påmelding i god tid før de aktuelle feriene. 
 

*Skoleåret 2016 - 2017 er SFO åpen utover ordinære skoleuker, 

 følgende uker / dager: 

*Før skolestart i august:  

 -Uke 31: Onsdag 3.aug, torsdag 4.august, fredag 5.august  

 -Uke 32: Onsdag 10.aug, torsdag 11.aug, fredag 12.august  

*Høstferie, uke 40: 3 dager (påmelding avgjør hvilke dager det blir) 

*Vinterferie, uke 9 - 2017: 3 dager (påmelding avgjør hvilke dager det blir) 

*Etter skoleslutt: F.o.m 22.juni t.o.m. 30.juni 2017 
 

*Planleggingsdager for Sfo skoleåret 2016 - 2017 (SFO stengt): 

- 15.august og 16.august 2016 

- 18.april og 19.april 2017  

  (Merk: 19.april = avspaseringsdag for elevene) 

- 21.juni 2017 
 

*Det blir foreldremøte for Sfo før høstferien. 

  Egen innkalling kommer. 

 

Eggedal skole 15.08.2016 

 

Mvh Gunvor M. Flatin Lien, rektor 


