Kråkenes medio oktober 2015

Info til foreldre/foresatte med barn i SFO oktober 2015
Skoleåret er godt i gang og vi synes det er en fin gruppe på SFO. I august sendte vi et
informasjonsskriv, og det håper vi dere har lest. Nå vil vi peke på noen av de samme tingene
og gi litt ekstra informasjon.
Telefon
Skolens SFO telefon har nummer 92083475.
SFO personalet vil betjene denne telefonen fra klokka 14.00 – kl. 16.30.
Dersom dere har informasjon om avvik fra vanlige henteavtaler eller annet, kan dere sende
meldinger om dette. Meldinger som gjelder dagens SFO må være sendt oss før kl. 13.30. Personalet
vil lese av meldingene før oppstart slik at vi har best mulig oversikt over barna denne dagen.
Hvem henter barnet
Dersom vi ikke har fått henvendelse fra foreldre/foresatte om endringer, kan vi ikke levere barnet til
andre personer enn det som er avtalt.
Dersom barnet ikke skal på SFO
Når barn ikke kommer på SFO medfører det ekstra arbeid for personalet å finne ut av dette. Vi har
begrenset personalkapasitet til slikt arbeid. Det er heller ikke kjekt når personalet blir engstelige for
hvor barnet er og om det kan ha skjedd noe siden det ikke kommer. Det er derfor svært viktig at dere
gir melding dersom barnet ikke kommer på SFO enten grunnen er sykdom eller andre ting.
Send en SMS på nummeret over.
Henting av barn etter stengetid
Personalet på SFO har arbeidstid til klokka 16.30. Det hender iblant at foreldre henter barna for seint.
Den ansatte har normalt planer og avtaler etter arbeidstid, og for sein henting er derfor problematisk
siden vi ikke kan la barna bli igjen alene og stenge døra.
Vi ber derfor om at alle er nøye med å hente barna i tide. Det er også en god vane å komme minst 5
minutter før stengetid slik at en har tid til å veksle noen ord med personalet om hvordan dagen har
vært eller om det er spørsmål som må avklares.
For sein henting medfører også ekstra lønnskostnader, og dette må dekkes av den som henter for
seint. Det blir fakturert pr. påbegynt halvtime ut fra en timesats på kr. 300.
Mat og turpenger
Noen har lurt på dette med mat og turpenger. Disse pengene blir brukt til å lage litt mat innimellom
sammen med barna eller at vi har noe ekstra mat for trivsel og kos. Vi prøver å gjøre det slik at alle
barn får del i dette med ekstra mat selv om de ikke er på SFO hver dag. Så har vi iblant utflukter.
Dette er spesielt når det er langdager på SFO. Mat og turpenger skal dekke slike utgifter.
Vi håper ellers at dere er fornøyd med SFO tilbudet og at dere føler at barna får god anledning til leik,
samvær med andre og rekreasjon, i trygge omgivelser.
Beste hilsen
Lars Kongsvik
Rektor BKG

