
 
 

Velkommen til Valby SFO!  
 
Valby skole SFO sine lokaler ligger i enden av bygget mot skogen/vest, gul inngang. Vi 
har sambruk med skolen i de fleste rom i “denne delen”, gymsalen og biblioteket. SFO 
basen, med tilhørende kjøkken, er “vårt” Det er her vi tar i mot barna på både morgenen 
og etter skolen, og det er også her barna hentes på ettermiddagen.  
 
Vi er en livlig gjeng på 6 voksne som elsker å være kreative og lage morsomme og 
tilpassede aktiviteter. Mange av de voksne jobber også på ulike trinn på skolen. Hos oss 
kan dere forvente å treffe varme, rause og forutsigbare voksne med mye omsorg og 
trygghet.  
 
Disse jobber på SFO:  
 
● Gry Mørch Jensen-SFO leder 
● Bente Johannessen-assistent, PK for 2.klasse Mars 
● Solfrid Hetty-assistent, PK for 3.klasse Sirius 
● Wenche Hammer-barne-og ungdomsarbeider PK 1.klasse Tellus 
● Grethe Lill Olufsen- barne-og ungdomsarbeider, PK for 4.klasse Venus  
● Daria Kosiarska-assistent 
 
Hvert trinn, her på SFO, har det vi kaller Primærkontakt (PK) I oversikten over kan dere se 
hvem som er koblet mot hvert trinn.  
 
Primærkontakten sin oppgave er :  
● Å gi barnet hjelp og støtte til å bli kjent og trygg i SFO 
● Å gi praktisk hjelp, støtte og oppmuntring 
● Å observere barnet 
● Å gjøre hyggelige ting sammen med sine primærbarn 
● Å ha god dialog med foreldre/foresatte.  
 
Valby SFO følger Larvik kommune sine fokusområder fra “Kvalitet i Larvikskolen”: 
 
● Gode relasjoner:  
-Barn og foreldre opplever at de voksne møter barna med varme, ansvarlighet og 
engasjement.  
 
● Aktiv SFO:  
Aktiviteter i lek, bevegelse, idrett og friluftsliv bidrar til at barna: 
- utvikler sosial kompetanse og vennskap med andre barn 
- Utvikler fysiske ferdigheter knyttet til kondisjon, motorikk og styrke 
- får prøve ut ulike aktiviteter innenfor trygge rammer 
- får positive erfaringer fra lek og fysisk aktivitet i naturen til ulike årstider 
 

 



 

Bra mat i SFO:  
- Barna opplever måltidet som et sosialt samlingspunkt med gode matvaner 
- Barna introduseres for frukt og grønt på en måte som øker inntaket og variasjon 
- Barna får måltider som er i tråd med nasjonale retningslinjer.  
 
SFO-plass og betaling: 
 
Det kan søkes om hel plass (5 dager per uke), 4 dagers plass (4 faste dager per uke) eller 
redusert plass (inntil 3 dager per uke eller fleksible dager – for eksempel etter foreldres 
arbeidsturnus).Barn som har heldagsplass annenhver uke, betaler etter taksten for 3 
dager per uke. Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse 
på 30% for 2. søsken og 50% for 3. eller flere søsken.For husstander med samlet inntekt 
under 5G er det mulig å søke om redusert betaling, informasjon om dette finner dere 
her:Larvik kommune 

I tillegg betaler dere for “Kost og aktivitet”. Denne satsen er regulert etter størrelsen på 
plassen. Pr. 01.01.20 er satsene som følgende:  

5 dager i uken: mat kr 240 + aktiviteter kr 30 = kr 270,-.  
4 dager i uken: mat kr 190 + aktiviteter kr 25 = kr 215,-. 
3 dager i uken: mat kr 145 + aktiviteter kr 20 = kr 165,-. 

Kost og aktivitet dekker matservering hver dag samt aktiviteter i SFO (f.eks utstyr til 
spesielle aktiviteter,  kino eller bussturer i ferier osv.)  
Larvik kommune 

Diverse praktisk info: 
 
-Vi har 5 planleggingsdager pr skoleår. Dere vil få beskjed i god tid før disse.  
 Den første planleggingsdagen vil være torsdag 13.august.  
- På vår nettside; Valby skole-SFO finner dere link til de fleste skjemaer som berører SFO 
 Valby skole  
- Åpningstiden i SFO er 07.30-16.30. Det er mulig å søke om utvidet åpningstid.Dersom 
dere søker om dette, må det også leveres bekreftelse på arbeidstider fra alle voksne i 
husstanden.  
- Hver måned legger vi ut en månedsplan på nettsiden vår og denne sendes også ut som 
link via Visma. Her får dere informasjon om månedens tema, aktiviteter, frister, 
informasjon, om det er noe barna må ha med osv.Det er viktig å følge med på denne! 
 
Første møte med SFO 

SFO-året starter opp første virkedag i august. Det er mulighet for å starte opp underveis i 
skoleåret. 

https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/informasjon/redusert-betaling-i-sfo/
https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/skolefritidsordningen-sfo/
https://valby.larvik.kommune.no/


 

Ved oppstart i august fyller foresatte ut digitalt skjema for at barnet skal kunne benytte 
plassen dagene før skolestart .Hver tilvenning i SFO er forskjellig. Barnet må følges av 
foresatte første dag på SFO. Vi samarbeider med foresatte slik at barnet skal få en god 
start. Det er derfor viktig at vi får den informasjonen vi trenger for å få til dette. Det er 
viktig at du som forelder også blir trygg på SFO, at du kan levere barnet og med 
sikkerhet vite at det er noen som møter barnets behov. Du som forelder kjenner barnet 
best, og velger om du ønsker å bli der sammen med barnet deler av den første dagen. 
Dersom vi ser at mange barn har oppstart på samme dag, vil SFO leder ta kontakt med 
dere, slik at vi kan-hvis mulig, få til ulike tidspunkt. På den måten kan vi ta imot hvert 
enkelt barn på en god måte.  

 Langdager på SFO 
 
Når skolen har ferier, har vi langdager på SFO. Til dette har vi en digital påmelding i 
forkant, slik at vi vet hvem som skal benytte plassen sin. Det er viktig for oss at dere 
overholder fristen for påmelding, slik at vi kan planlegge aktiviteter o.l. på en trygg og 
forsvarlig måte. Selv om barnet ditt allerede er meldt inn i SFO fra en dato i august, 
ønsker vi allikevel at dere melder inn barnet på dagene det skal være. Man kan bare 
benytte de dagene barnet vanligvis er i SFO, dersom man ikke har full plass) og det er 
heller ikke mulig å kjøpe ekstradager i ferier. 
  
Frist for påmelding til langdagene i august er 12.juni.   
Link til denne finner dere her: https://forms.gle/GfNdiHkYtW9Udmpe9  
 
 
Dersom det er noe dere lurer på eller trenger å gi beskjed om kan vi nåes på tlf:  
33 17 13 90 eller på e.post gry.morch.jensen@larvik.kommune.no 
Det er bare hyggelig dersom vi hører fra dere :-)  

https://forms.gle/GfNdiHkYtW9Udmpe9
mailto:gry.morch.jensen@larvik.kommune.no

