HVORDAN SER SFO DAGEN UT
07.45 SFO ÅPNES
08.30 SKOLEN BEGYNNER
11.50 SFO TIDEN BEGYNNER
TA I MOT BARNA
REGISTRERE BARNA
VALG AV AKTIVITET
FRILEK
12.20 SAMLE BARNA I GANGEN
OPPROP, GJENNOMGÅ REGISTRERINGSLISTA
12.30 LUNSJ PÅ KANTINA
13.00 AKTIVITETER
14.00 FRILEK
14.40 FØLGE BUSSBARNA
16.15 SFO STENGES

Postadresse:
Ráđđeviessogeadnu 4
9730 Karasjohka / Karasjok

Telefon: 78 46 80 00
Telefaks: 78 46 62 12
Internett: www.karasjok.kommune.no
E-post:
postmottak@karasjok.kommune.no

Bankgiro: 4932 05 00019
Postgiro: 0803 59 88506
Org.nr:
00963376030

Karasjok skole er en PALS skole.
SFO er med i prosjektet PALS.
P = Positiv
A = Atferd
L = støttende Læringsmiljø og
S = Samhandling i skolen

OPPSTART
Oppstart for prosjektet var høsten 2006, for alle ansatte ved skolens barnetrinn og SFO.
REGELMATRISEN
Skolen har tre hovedregler: VIS ANSVAR, VIS RESPEKT OG VIS OMSORG.
I tillegg er det utarbeida detaljerte regler for alle skolens arenaer/områder.
Disse reglene gjelder alle klasser ved skolen og SFO.
KLASSEROMSREGLER
På hvert klasserom er det i tillegg hengt opp lokale regler som bare gjelder for den aktuelle
klassen.
INSPEKSJON
Skolegården er delt opp i soner/områder.
BRA-KORT/BURES DAHKON-KOARTA
De elever som følger skolens regler og viser ansvar eller respekt og/eller omsorg, får et BRAkort. Kortene brukes til å rose positiv atferd. Du kan gi BRA-kort til de elevene som ikke går
i ”din” klasse også, i gangen eller ute. De voksne er suverene når det gjelder utdeling av kort
(du bestemmer).
Fortell eleven hvorfor hun/han får ros.
BELØNNINGSSKJEMA
Ved slutten av siste time samles alle BRA-kort inn og telles opp. Marker på
belønningsskjema hvor mange kort klassen/SFO har fått i løpet av dagen. Belønningsskjema
henger på hvert klasserom og på SFO. BRA-kortene vil senere utløse belønning for hele
klassen/SFO (se klassens liste over belønninger).
Klassen får belønning når de har oppnådd et antall BRA-kort som tilsvarer 10 ganger
elevtallet i klassen.

Hygiene- ,ordens- og oppførsel regler:
 Vaske hender før måltid og etter do besøk
 Skylle ned etter do besøk
 En om gangen på do
 Holde orden på sin garderobeplass (klær, sko, ransel, matbokser o.l)
 Foreldrene må gå igjennom /sjekke barnas garderobeplass minst 1 gang i uka
 Rydde etter aktivitet/lek (ikke ny aktivitet før en har ryddet etter seg på den første)
 Valg av aktivitet kl. 12.15, etter inn registrering på SFO
 Alle går samlet til og fra skolekantina (12.30-13.00)
 Aktivitetene pågår mellom kl.13.00-14.00 (pluss/minus 20. min.)
 Ta vare på leker, spill, bøker, cd/kassettspillere, materiell, inventar og uteleker o.l.
 Egne leker = eget ansvar. Dersom barna tar med seg egne leker, må foreldrene selv ta
ansvar for disse
 Bruk innesko inne
 Inne går vi, bruker inne stemme, holder hender og føtter for oss sjøl
 Det er ute vi sparker ball
 Vi bruker døra når vi skal ut og inn
 Vi holder oss innenfor gjerdet
 Sykler bare til og fra skolen/SFO, og triller sykkelen på skolens område
 Foreldrene parkerer UTENFOR skolens område!! Barna leker innenfor området.

