
AUNE SFO 

På Aune SFO har vi en stor, munter og energisk barnegruppe på 140 - 160 barn. Vi ser på en 

stor og mangfoldig gruppe som en berikelse, og ønsker at alle barn og voksne tilknyttet vår 

enhet skal føle et fellesskap og en tilhørighet hos oss.  Gjennom variert lek i trygge 

omgivelser skal SFO bidra til integrering og tilhørighet for alle.   

VÅRT VERDIGRUNNLAG 

Vårt verdigrunnlag skal være preget av at her skal alle trives, føle mestring og tilhørighet. Vi 

legger stor vekt på å se det enkelte barnet. Alle er en betydningsfull brikke i et større 

fellesskap. SFO er en arena hvor vennskap etableres, pleies og blomstrer.  

Vi ønsker at både store og små møter hverandre med nysgjerrighet, interesse, toleranse og 

ydmykhet. Dette skaper grobunn for trygge relasjoner på tvers av både alder, kjønn, etnisitet 

og mestringsnivå.  

Vår SFO skal bære preg av kvalitetstid for barna. Vi skal legge til rette for lek og aktiviteter 

som blant annet omfatter ulike former for fysisk aktivitet, kulturelle aktiviteter, 

læringsstøttende aktiviteter, gode måltid og ikke minst F R I L E K innenfor gitte rammer. 

Barna skal få mulighet til medvirkning og medbestemmelse. Deres ønsker og behov skal 

lyttes til, og ivaretas på best mulig måte.  

SFO er en viktig del av barnas hverdag, og vi er derfor en av mange faktorer som skal gi 

barna en god og trygg balast i livet. Siden barndommen legger grunnlaget for voksenlivet, er 

et av våre samfunnsoppdrag å bidra til en god barndom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKENS PLASS I SFO 

Det er godt dokumentert at leken er viktig for utvikling av barns sosiale, emosjonelle og 

mentale kompetanse. Leken har en egenverdi og er en grunnleggende livs- og læringsform 

som har betydning for barnas generelle utvikling. Det lekende barnet har behov for arenaer 

hvor det tilrettelegges for nysgjerrighet, utforskning og fantasi.  

På vår SFO legger vi til rette for at barna opplever et stimulerende miljø som støtter opp om 

deres lyst til å utforske og bruke sin iboende fantasi. Vi tilrettelegger det fysiske miljøet som 

en pedagogisk ressurs hvor barna finner gode møteplasser for utvikling av sosial 

kompetanse.  

Når barna trives og får avsatt tid og tilgang til gode lekearenaer, oppstår lettere godt 

samspill og gode vennskap. Leken representerer en svært viktig forutsetning for alt arbeidet 

som gjøres i SFO. Dette gjenspeiler seg også i sentrale styringsdokumenter, som vektlegger 

at SFO i stor grad skal være et rom der barn kan leke uforstyrret - under tilsyn av, men uten 

unødig innblanding fra voksne. SFO forvalter en del av barns fritid, og vi mener barna har 

krav på tid og anledning til å utvikle selvstendig lek uten voksen overstyring. En viktig bit av 

den sosiale læringen er å lære å takle motgang og daglige utfordringer. De skal har rett til å 

eie sine egne konflikter, og dermed også få prøve å løse dem selv.  

Barna får tilbud om utelek hver dag. Vi har et stort og spennende uteområde for fysisk 

aktivitet i skogen, rollelek i hytter, ballbaner, sandkasser, klatrestativ, disser m.m.                                 

Vi har også et rom for fysisk aktivitet i våre inneareal.   

 

 

 

 



I tillegg til aktiviteter i våre egne lokaler benytter vi både gymsal og svømmehall i perioder. 

Akebakker, skiløype og skøytebane ligger i umiddelbar nærhet når det er sesong for dette.     

I løpet av året kan vi også samarbeide med ulike aktører i nærmiljøet.   

 

 

 

 

MÅLTID. 

Måltidene på SFO er en pedagogisk, sosial og kulturell arena som skal fremme gode og sunne 

matvaner hos barna. Dette er forankret i regelverket, - helsedirektoratets retningslinjer for 

mat og måltider i skole og SFO.                                                                                                                    

Aune SFO har hatt kosthold som satsningsområde, og vi legger til rette for gode, sunne og 

varierte måltider. Vi bruker rene råvarer og fullkornsprodukter, lager mest mulig fra bunnen 

og baker eget brød. Maten som serveres er også tilpasset barn med allergi og intoleranse.        

Vi har tre varmmatmåltider i uka, der minst ett er fisk/sjømat. Vi er opptatt av at alle skal 

smake, men ingen må like. Maten som serveres skal være fristende for alle sanser. 

Vi legger til rette for et måltid hvor vi sitter og prater sammen rundt bordet, og alle skal få 

tid til å spise seg mett. Måltidene avsluttes med frukt og grønt hver dag.  

 



 

 

 

BARNEVEILEDERNE  

Aktivitetstilbudet og lekfokuset sier noe om kvaliteten på vårt tilbud. En annen viktig faktor 

for hvordan barna opplever SFO, er utøvelsen av voksenrollen. Voksenrollen handler om 

hvordan vi ansatte forholder oss til barna. Vi vet at barn trenger omsorg, trygghet, 

forutsigbarhet og voksenpersoner som er der når de trenger dem. Flere av de ansatte jobber 

både i skolen og på SFO, og blir derfor godt kjent med barna på begge arenaer. 

Med den kunnskapen og erfaringen vi har, er vi voksenpersoner som gir barna den 

tryggheten de fortjener. På SFO samles en gruppe barn med et mangfold av personligheter, 

og et av våre mål er da å imøtekomme alle disse barna på en god måte. Personalet sitter 

inne med ulike styrker og kompetanse som utfyller hverandre, og disse gjenspeiler alle typer 

personligheter. Ved å kunne identifisere seg med enkeltbarnet, kan vi på en god, omsorgsfull 

og profesjonell måte være tilgjengelig når barna trenger vår støtte. Vi voksne har et stort 

ansvar i forhold til å bidra til inkludering av barn som av ulike årsaker kan havne utenfor 

leken.  

Vi kaller oss barneveiledere og er stolt av den meningsfulle jobben vi utøver i møte med 

barna.   

 

 

 

 


