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Velkommen til Frøysland SFO 

SFO er et frivillig fritidstilbud før og etter skoletid 

 

Overordnede mål 

SFO skal gi omsorg, tilsyn og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 

funksjonsnivå og interesser hos barna (jf. opplæringsloven § 13 – 7). Funksjonshemmede barn skal gis gode 

utviklingsvilkår. 

SFO skal legge til rette for å styrke barnas sosiale utvikling og uformelle læring, og bidra til fysisk utfoldelse og 

gode matvaner. SFO skal være tilgjengelig for alle barn, fremme deltakelse og medvirkning og oppleves som 

inkluderende for alle. 

Skolefritidsordningen bør sammen med skolen bidra til helhet og sammenheng i barnas oppvekstmiljø. 

Samarbeid med foreldre og ressurser i nærmiljøet er viktig i dette arbeidet. 

Et godt miljø 

Skolefritidsordningen skal gi barna et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (jf. opplæringsloven § 9a-

1 og 9a-8). SFO skal bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade 

(jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler). 

I SFO skal et godt miljø kjennetegnes av at barna blir sett og anerkjent, mangfoldet blir respektert og rom for 

samarbeid, dialog og meningsbrytning. Miljøet skal bidra til inkludering av barn uavhengig av funksjonsnivå og 

sosial og kulturell bakgrunn. 

Medvirkning 

SFO skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk 

for sitt syn på SFO sin daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og §3, Grunnloven § 104 og FNs 

barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig får mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen 

av SFO sin virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer på SFO.  

SFO skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset 

barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. 

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et 

ansvar de ikke er rustet til å ta. 

Lek og sosial læring 

Leken er viktig for barns sosiale og emosjonelle utvikling. Leken har en egenverdi og er en grunnleggende livs- 

og læringsform som har betydning for barnas personlige, sosiale og fysiske utvikling. SFO skal legge til rette og 

tillate at barna får leke uforstyrret i leken, samtidig som vi skal være observerende i deres lek. Vi skal være 

støttende i leken, og deltakende på barnas premisser. 

Personalet på SFO skal legge til rette for at barna selv kan aktivisere seg, samtidig som vi voksne skal være 

tilstede gjennom hele SFO hverdagen. Barna skal oppleve lek og læring gjennom samspillet med de andre barna 

og personalet på SFO. 

 



 
 

Sosial kompetanse 
 
Det kan defineres som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesket trenger for å mestre 

de miljøene det oppholder seg i.  

 

SFO er en sosial læringsarena. Barna lærer gjennom strukturerte og ustrukturerte situasjoner.  
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Vedtektene er for skolefritidsordningen (SFO) i Lindesnes kommune 
 

Vedtektene er fastsatt av kommunestyret gjeldene fra 01.08.2020, med hjemmel i §13-7 i Lov om grunnskolen 

og den videregående opplæringa. 

§1. EIERFORHOLD 

Lindesnes kommune driver skolefritidsordning i tilknytning til alle kommunens barneskoler: Nyplass, 

Spangereid, Furulunden, Ime, Frøysland, Holum, Øyslebø, Laudal og Bjelland. I tillegg drifter kommunen 

skolefritidsordning via barnehagen på Vigmostad for elever ved friskolen på Vigmostad. 

Skolefritidsordningen drives etter gjeldende lovverk og retningslinjer vedtatt av kommunestyret i Lindesnes. 

§2. MÅLSETTING 

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn, og legge til rette for at barna får innflytelse over egen 

hverdag. Det skal legges til rette for lek og kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå 

og interesser hos barna. 

§3. STYRING OG LEDELSE 

• SFO er administrativt underlagt skolen. På Vigmostad er SFO i barnehagen administrativt underlagt 

Nyplass skole. 

• Rektor har overordnet pedagogisk og administrativt ansvar. 

• SFO skal ha en egen daglig leder med pedagogisk utdanning. SFO-leder er delegert pedagogisk-, 

personal- og økonomisk ansvar for den daglige driften. 

• Det velges foreldrekontakt for SFO. 

• Daglig leder og foreldrerepresentant har møte- og uttalerett i skolens samarbeidsutvalg når saker 

angående SFO behandles. 

 

§4. OPPTAK 

• Lindesnes kommune, ved den enkelte SFO, er opptaksmyndighet. Tildeling av plass, avslag på søknad 

om plass og oppsigelse av plass i SFO er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Ved enkeltvedtak som 

gjelder SFO er kommunens klagenemd klageinstans. 

• SFO ved den enkelte barneskole gir tilbud til barn fra 1-4.trinn. 

• Kommunens SFO-tilbud til barn med særskilte behov på 5.-7.trinn er lokalisert på Furulunden skole. 

For elever der foreldre har valgt bort tilbudt skoleplass på Furulunden Pluss, til fordel for nærskolen, 

åpnes det for at det kan gjøres unntak fra hovedregelen om SFO-tilbud ved Furulunden skole. Aktuelle 

kriterier ved en slik vurdering vil i første omgang være økonomi, i tillegg til særskilte helsemessige og 

sosiale behov. 

• Elever med særskilte behov forstås som elever som går på Furulunden Pluss, eller som gjennom 

sakkyndig vurdering har blitt anbefalt Furulunden Pluss, men der foreldre har valgt dette bort til fordel 

for den offentlige nærskolen. Kommunen kan i tillegg, i enkelte tilfeller, der hvor det foreligger 

sakkyndig uttalelse, gi SFO-tilbud til barn med særskilte behov på 5.- 7.trinn etter en individuell 

vurdering ut i fra helsemessige og sosiale behov. Behovet for tilsyn av voksne må vektlegges. 

• Opplæringsloven gir ikke alle barn rett til plass i SFO. Søknaden avslås dersom flere barn enn det er 

plass til oppfyller opptakskriteriene. Da vil kommunen prioritere de yngste barna foran de eldre. 

Dersom elever er like gamle, vil eventuelt barn med særskilte behov prioriteres. For andre barn vil 

prioriteringen kunne avgjøres ved loddtrekning. 

• Søknadsfrist for opptak er 1.mars hvert år. Søknaden sendes elektronisk i IST/Oppvekstportalen. 

• Opptaket gjelder inntil plassen sies opp, eller barnet går ut av 4.trinn. 

• Hovedopptaket skjer om våren, med suppleringsopptak i løpet av skoleåret. 

• Som hovedregel vil det kun bli gitt plass til barn ved den aktuelle skolen. 

• Ferie- og fridager: Det er særskilt påmelding til skolens ferie- og fridager. Påmeldingen skjer skriftlig, 

via digitalt skjema, og er bindende. 

Påmeldingsfrister til ferie- og fridager: 

• Høstferie: 1.september 

• Juleferie: 1.desember 



 
 

• Vinterferie: 15.januar 

• Påske: 1.mars 

• Eventuelle fridager etter påske og fram til skoleslutt: 1.april 

• Sommerferien: 15.mai 

 

§5. OPPSIGELSE AV SFO-PLASS OG ENDRING AV OPPHOLDSTID 

• Oppsigelse og endring av oppholdstid skal skje skriftlig, i IST/Oppvekstportalen. 

• Ved oppsigelse eller reduksjon av oppholdstid betales det for inneværende måned og påfølgende 

måned. 

• Dersom barnas tas ut etter 15.mars, må man betale for plassen ut juni måned. 

• Oppsigelse for kommende skoleår må være SFO-leder i hende innen 1.mai hvert år. 

• Plassen kan benyttes i oppsigelsesperioden 

 

§6. BEMANNING 

I tillegg til SFO-leder består bemanningen av fagarbeidere/assistenter. SFO har en veiledende bemanningsnorm 

på 15 barn pr voksen. 

Ved SFO-tilbud til elever med særskilt behov for tett oppfølging, vil rektor med utgangspunkt i faglig skjønn 

kunne ha en samlet bemanning som innebærer en større voksentetthet enn veiledende bemanningsnorm tilsier. 

Dette vil først og fremst være aktuelt når økt bemanning er nødvendig for å sikre forsvarlig tilsyn og nødvendig 

sikkerhet i SFO. I tillegg er kommunen bundet av lovens minimumskrav knyttet til at SFO skal legge til rette for 

lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og barnas interesser. 

§7. BETALING 

Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret i forbindelse med årlig 

budsjettbehandling. 

Dager pr. uke. Kr. Pr. mnd. Kostpenger pr. mnd. 

5 dager pr. uke 2650,- 230,- 

4 dager pr. uke 2434,- 190,- 

3 dager pr. uke 1900,- 145,- 

2 dager pr. uke 1520,- 105,- 

Ferie- og fridager 

(undervisningsfrie dager) 

pr. dag. 

100,-  

Kjøp av ekstradager barn 

med SFO tilbud pr. dag. 

205,-  

Ved henting for sent (etter 

ordinær stengetid pr. dag. 

105,-  

 

• Det betales for 11 måneder i året, med lik fordeling av årlig totalkostnad på hver av disse månedene. 

• Foreldrene kan velge mellom 2-, 3-, 4-, eller 5-dagersplass. Opphold i skolens ferie- og fridager har 

egne satser, og inngår ikke i de faste oppholds satser. 

• På ordinære skoledager får barna ett måltid pr. dag. På undervisningsfrie dager vil barna få to måltider. 

• Kjøp av ekstradager: Under forutsetning at det ikke utløser ekstra bemanning, vil det for barn som 

allerede har SFO-plass være mulig å kjøpe seg ekstra dager på ordinære skoledager. 

• Ved henting for sent (etter ordinær stengetid) kan SFO ilegge foreldre ekstra betaling. 

 

 



 
 

• Følgende moderasjonssatser gjelder: 

• Det gis søskenmoderasjon på 20 % for yngste barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på 

kostpenger. Foreldre må søke på eget digitalt skjema i IST/Oppvekstportalen. 

• Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre seks prosent(6%) av den samlede person- og 

kapitalinntekten i husholdningen for et barn i heltid i SFO på 1. og 2.trinn. Foreldre må søke i 

IST/Oppvekstportalen. 

• For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7.klasse skal det ikke innkreves 

egenbetaling fra foreldre. 

 

§8. ÅPNINGSTIDER/TILBUD 

• SFO gir åpningstilbud fra kl. 06.45-16.30. 

• Barn kan få tildelt plass to, tre, fire eller fem dager pr. uke. 

• Personalet har fem planleggingsdager pr. år. SFO har da stengt. 

• Om sommeren holder SFO stengt i fire uker (uke 28-31). SFO er dessuten stengt jul- og nyttårsaften, 

samt onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12. 

• Ved færre enn fem innsøkte barn i ferie- og fridager på en enkelt SFO vil det kunne gis 

skolefritidstilbud ved en annen SFO i samme «skoleklynge». For skoler med mindre enn 40 elever på 

1.-4. trinn må det være minst tre innsøkte barn. Ved færre søkere gis SFO tilbud i samme skoleklynge. 

• Skoleklynge 1: Spangereid, Nyplass og Vigmostad 

• Skoleklynge 2: Frøysland og Furulunden 

• Skoleklynge 3: Holum og Ime 

• Skoleklynge 4: Øyslebø, Laudal og Bjelland 

 

§9. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

SFO benytter skolelokalene og skolens uteområder til sine aktiviteter. 

§10. ANNET 

Bestemmelsene i kapittel 9A i opplæringsloven om alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring gjelder også i SFO. 

§11. ENDRINGER 

Endringer av vedtektene vedtas av Lindesnes kommunestyre. 

 

 

SFO – IST DIREKTE 
 
IST Direkte er et digitalt kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og personale på SFO. Dere foresatte skal 

logge dere inn og selv registrere dersom barnet er sykt, skal ha fri eller dersom det er andre avtaler som skal 

legges inn på deres barn.  

 

Om barnet skal komme eller ikke i ferieperioder registreres også digitalt i IST Direkte.   

IST Direkte har samme funksjonalitet uavhengig av om man logger seg inn via pc, mobil eller nettbrett. 

 

Inne på IST ligger informasjon, beskjeder, månedsplaner med mer.  

Besøk skolens hjemmeside www.froyslandskole.no Her ligger det brukanvisning på pålogging til IST. 

Oppsigelse og endring av oppholdstid i SFO skjer elektronisk via oppvekstportalen. www.lindesnes.ist-asp.com  

Ved oppsigelse og endring av oppholdstid må det betales for inneværende måned og påfølgende måned. 

Registering av fri dager/ sykt barn/ avtaler med mer skal gjøres i IST. www.lindesnes.direktesfo.no (barnet må 

ha fått plass på SFO, før du kan bruke dette systemet). 

Søknad SFO 

Søknad sendes elektronisk og dette finner du på Lindesnes kommunes hjemmeside https://lindesnes.ist-asp.com 

http://www.froyslandskole.no/
http://www.lindesnes.ist-asp.com/
http://www.lindesnes.direktesfo.no/
https://lindesnes.ist-asp.com/


 
 

 
HUSK Å GÅ INN VIA OPPVEKSTPORTALEN FOR Å GODKJENNE TILBUDET!  

 

Mobil SFO: 95 30 34 36 

Daglig leder: 48113557 

Daglig leder epost: ton.arne.karnpien.mehlum@lindesnes.kommune.no 

Internett: www.froyslandskole.no  

 

Forventninger til foresatte 
 

• Følger aktivt med på hvordan deres barn opplever det å være på SFO. 

• Gir oss beskjed om forhold som har betydning for barnets opphold og trivsel på SFO. 

• Gir beskjed hvis barnet har fri fra SFO via IST, melding eller ringe SFO. 

• Holder IST informasjonen på deres barn oppdatert (telefonnummer, tillatelser, henteavtaler etc.). 

• Leser informasjon og følger opp aktiviteter og avtaler med SFO. 

• Leverer påmeldinger og tilbakemeldinger til SFO innen fristens utløp inne i IST. 

• Sørger for at barna til enhver tid har skiftetøy tilgjengelig, og at klærne passer til været og årstiden. 

• Gir oss konstruktive tilbakemeldinger om jobben vi utfører. Både positive og ting dere evt. Er 

misfornøyd med. 

 

PRAKTISK INFORMASJON OM FRØYSLAND SFO 
 
Åpningstider på SFO: 

 

Alle skoledager 06.45-08.20 

 

Mandag         13.10-16.30 

Tirsdag          14.05-16.30 

Onsdag          13.10-16.30 

Torsdag         13.10-16.30 

Fredag           12.15-16.30 

 
Ferieåpent: 

SFO har åpent i skolens ferie- og fridager (undervisningsfrie dager) kl. 06.45-16.30, med unntak av fire uker i 

skolens sommerferie. Da er SFO sommerferiestengt. Vi holder også stengt jul- og nyttårsaften, samt onsdag før 

skjærtorsdag etter kl. 12.00, og fem planleggingsdager i året. 

 

DAGSRYTME VED SFO: 

 
Registrering: 

På morgenen registreres barna når de kommer inn på SFO. Vi ringer ikke og etterlyser barn -så frem til det ikke 

foreligger en avtale mellom SFO – hjem. Her spiser de medbrakt frokost for de som ønsker det, men får drikke 

her. De kan leke, spille osv. frem til kl. 08.00. Da blir alle barna sendt ut frem til skolestart. Skolen har egne 

vakter ute.  

 

Ved skoleslutt skal alle barna registreres. 

1. og 2. trinn registreres i klasserommet sitt ved skoleslutt av personalet fra SFO. Lærer holder igjen de barna 

som skal til SFO i klasserommet og de venter ved pultene sine til de er ropt opp og har fått beskjed fra SFO hva 

som skjer den dagen. Beskjeder som har kommet fra foreldre i løpet av formiddagen kan videreformidles til 

kontaktlærer under registrering. Men kontaktlærer kan ikke slippe barn som skal ha fri uten at vi/dere har gitt 

beskjed. 

 
Når det gjelder registrering av 3. og 4. trinn, har barna selv ansvar for å gå rett ned til SFO for registrering. Det 

er veldig fint om dere foreldre minner barna på morgenen at de ved skoleslutt må gå rett ned til SFO. Alle 

«Flyver» 
 

 Har du sagt  

ifra at du går? 

http://www.froyslandskole.no/


 
 

kontaktlærere har oversikt over hvilke barn som skal på SFO, i sin klasse, og går igjennom denne ved skoleslutt, 

spesielt i begynnelsen av skoleåret. 

Dersom det er barn som ikke dukker opp ved registering ringer vi alltid hjem for å høre om det foreligger en 

glemt beskjed. Derfor er det viktig at dere husker å gi beskjed til SFO, ikke bare skolen. Dette er for å ivareta 

gode sikkerhetsrutiner for dere og deres barn. 

 

Vi ønsker at dere registrerer beskjedene via IST eller at dere ringer SFO. Dette er for å sikre at beskjeden 

kommer fram til riktig instans. 

 

SFO`s ansvar for barn som skal ha fri etter skoletid avsluttes idet barnet får beskjed av SFO at det har fri.  

 
Knagg/hylle: 

Det vil være ulike plasser hvor barna har yttertøyet sitt. 1. trinn benytter seg av egne plasser i 1. etasje utenfor 

deres klasserom. Hvordan det blir med 2. trinn vet vi ikke ennå. Dette må vi ta en avgjørelse på når vi vet antall 

2. klassinger. Pr. nå har 2. trinn tatt med seg sekk og utetøy ned på SFO. Dette er for å unngå for mye vandring i 

skolens korridorer i SFO tiden. 3. trinn har pr. i dag klasserom i frøyslandshallen og har tatt med seg tingene 

over til skolen hvor de har fått henviste knagger de kan henge tingene sine på. 

 

Vi er mye ute på SFO og det er derfor viktig at barna har nok skift og klær i forhold til været og årstiden. Husk at 

barna kan bli våte på skolen også! Sjekk tøyet deres jevnlig. 

 
Aktiviteter: 

Vi legger opp til ulike pedagogiske/voksenstyrte aktiviteter på mandag, onsdag og fredag. Dette er aktiviteter vi 

har planlagt ut ifra barns medvirkning og interesser. I månedsplanen får dere innsikt i hvorfor vi har lagt opp til 

de ulike aktivitetene og hvilke pedagogiske tanker som ligger til grunn. I ukeplanen vil dere få innsikt i hvilke 

dager de ulike trinnene skal gjennomføre aktivitetene. Vi planlegger 3 ulike aktiviteter som går på rundgang 

disse tre dagene. På tirsdag og torsdag vil barna ha medbestemmelses rett og få lov til å selv velge ulike 

aktiviteter. Dette er selvfølgelig innenfor SFO sine rammer og regler. 

 

Måltid: 

Lunsj serveres i spisesalen så snart maten er klar etter skoleslutt. Barna blir da hentet etter hvert som det er plass. 

De blir registrert under måltidet, dette er for å vite at alle har spist, samt at vi da får en registering en stund etter 

skoleslutt. Når barna er ferdig med å spise starter de pedagogiske aktivitetene på mandag, onsdag og fredag, 

mens på tirsdag og torsdag får barna selv velge aktivitet.  

 

Ettermiddag/Frukt: 

Vi har også en ettermiddagsregistrering, denne skjer ca. kl. 15.00. Da går registreringsansvarlig rundt og 

registrerer alle barna. Barna får servert frukt/grønnsaker på ettermiddagen og får det med seg når de går for 

dagen.  

 

Henting: 

Vi har en registreringsansvarlig som registrerer barna når de kommer og når de går/blir hentet. Det er viktig at 

nettopp denne personen får beskjed når dere henter barna. Registreringsansvarlig skal gå med gul vest og er ofte 

å finne inne før klokken 15.00 eller sammen med barna etter klokken 15.00. Vi er opptatt av sikkerheten til deres 

barn, og det er derfor viktig at dette blir gjort. Det er også viktig at SFO får beskjed dersom deres barn blir hentet 

av andre enn foreldrene. Husk å oppdater hentetillatelser osv. på IST. Dette gjør arbeidet enklere for oss og vi 

klarer å opprettholde gode sikkerhetsrutiner for dere og barna deres. 

 

Barn som avtaler seg imellom at de skal være med hjem tar vi ikke ansvar for. Dette er dere foreldre sitt ansvar å 

avtale, og vi skal ha beskjed fra begge barns foreldre at det er blitt avtalt. Vi kan ikke sende med noen barn hjem 

til andre, uten at vi har fått beskjed. 

 

Dere kan lage henteavtaler, slik at besteforeldre, søsken osv. kan hente, uten at vi slipper å ringe eller at dere 

trenger å gi beskjed. Vi har da en oversikt med navn over hvem som kan hente barnet. Tillatelse skjema fylles ut 

via IST Direkte. 

Når barnet går hjem krysses barna ut på registreringslista. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Feriedager/undervisningsfrie dager på SFO: 

Når det er skoleferie er SFO åpent fra kl. 06.45-16.30. Da serverer vi frokost på SFO, frem til kl. 08.45. De som 

kommer etter dette, må ha spist hjemme, eller ha medbrakt frokost.  

 

Planlagte aktiviteter vil som oftest starte ca. kl. 09.30 og frem mot lunsj kl. 12.00. Hvis vi er på tur, er vi tilbake 

senest kl. 14.00. 

 

I ferier forsøker vi å legge opp til aktiviteter som vi ikke nødvendigvis gjør så ofte ellers i hverdagen. Hvilke 

aktiviteter vi legger opp til er avhengig av hvor mange barn som er påmeldt og hvilke muligheter vi har. 

 

Vi vil gjerne ha beskjed dersom barnet deres kommer senere enn 09.30, dette er for at vi kan koordinere med 

dere dersom vi ikke er på skolens område.  

 

Barna har lov til å ta med egne leker/nettbrett o.l. i ferien, men dette må være merket med navn og tas med på 

eget ansvar. Vi setter av tid i løpet av dagen hvor de får lov til å benytte seg av dette. Vi anbefaler dere at dersom 

barna har med leker, så er dette leker som kan vaskes etter endt dag på SFO. Vi ønsker også at dere vasker 

lekene før dere tar de med på SFO. 

 

Påmeldinger til ferier skjer via IST Direkte innen tidsfrister (se vedtekter) og følg med på IST Direkte. 

 
Lekser: 

Vi oppfordrer dere foreldre til å følge opp lekser hjemme, men vi vet at noen ganger kan det være greit at barna 

har gjort leksene på SFO. Vi kan legge til rette for dette gjennom at de barna som ønsker å gjøre lekser kan få et 

rom hvor de kan sitte. Vi har ikke mulighet for å hjelpe de med leksene, så dette gjøres på eget ansvar. Det er 

viktig at dere ser over leksene hjemme. Vi ønsker ikke at 1. trinn gjør leksene på SFO. 

 

Trivselssamtaler: 

Vi ser det som viktig å legge til rette for at foresatte som ønsker det, får tilbakemelding på hvordan barnet trives 

og utvikles ved SFO. Målet med samtalen er å gi informasjon om barnets trivsel og sosiale ferdigheter. I tillegg 

ønsker vi også å få informasjon om hvordan dere opplever tilbudet. Dette blir for oss et viktig verktøy i arbeidet 

med å skape et enda bedre SFO-tilbud.  

 

Foreldremøte på høsten med valg av foreldrekontakt: 

Foreldremøte på høsten er for å gi direkte informasjon, spørsmål og svar, og samarbeid med foresatte om en best 

mulig SFO hverdag. 

 
Det velges også foreldrekontakt for SFO. Foreldrekontakten vil sammen med daglig leder ha uttalerett i skolens 

samarbeidsutvalg (SU) når saker ang. SFO behandles. Foreldrekontakt for 2019/2020 er Kristin Vold Kelly. 

 
Mobil SFO: 95 30 34 36 

Daglig leder: 48113557 

Epost: ton.arne.karnpien.mehlum@lindesnes.kommune.no 

Internett: www.froyslandskole.no 

http://www.froyslandskole.no/


 
 

SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2021-2022 

 
Måned Merknad Skoledager 

HØSTEN 2021   

August Skolestart torsdag 19. august 9 

September  22 

Oktober Høstferie uke 40 

Fri fredag 22. oktober(Sørlandsk lærerstevne 

15 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul, tirsdag 21. desember 15 

 Skoledager høsten 2021 83 

VÅREN 2022   

Januar Skolestart tirsdag 4. januar 20 

Februar Vinterferie uke 8 15 

Mars  23 

April Påskeferie mandag 11. april tom. Tirsdag 19. 

april 

14 

Mai Fri mandag 17. mai, torsdag 26. mai (kr. 

Himmelfart), og fredag 27. mai (inneklemt dag) 

19 

Juni Siste skoledag 23. juni 16 

 Skoledager våren 2022 107 

 

Sum skoledager skoleåret 2021-2022 190 

 

Planleggingsdager for skolen: 

- 16., 17. og 18. august 

- 22. oktober 

- 3. januar 

- 19. april 

 

 


