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Ullensaker kommune ligger ca. 25 km nordøst for Oslo og har om lag 31 000 innbyggere. Kommunen er i sterk vekst, 
med byen Jessheim (kommunesenter), tettstedet Kløfta og hovedflyplassen på Gardermoen som sentrale knutepunkt.
Pr. 01.01.2013 er det 4406 elever i Ullensakerskolen, hvorav 1842 på 1. - 4. trinn. Elevtallet i Ullensaker har økt med 
mellom 80 og 220 elever hvert år de siste årene.

Grunnskolene i Ullensaker består av 14 grunnskoler, 11 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Skolefritidsordning tilbys ved 
alle barneskolene: Algarheim skole, Bakke skole, Borgen skole, Døli skole og hørselssenter, Gystadmarka skole, Hovin 
skole, Jessheim skole og ressurssenter, Mogreina skole, Nordkisa skole, Skogmo skole og senter for tospråklig opplæ-
ring og Åreppen skole.
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Skolefritidsordningen (SFO) i Ullensaker kommune driftes 
etter følgende lover og retningslinjer i dag:
• Opplæringslova § 13.7 – skolefritidsordning
• Artikkel 12 Barnekonvensjonen
• Vedtekter for skolefritidsordningen i Ullensaker 

kommune
• Tjenestebeskrivelse – skolefritidsordning

Barna skal ifølge dette gis et variert tilbud innenfor lek, 
kultur – og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesse hos barna. De skal oppleve at 
det er fritid på SFO og de skal oppmuntres/ få mulighet til 
å forme sin egen hverdag. SFO skal være et trygt sted å 
være.
Vedtektene for SFO gir i tillegg de ytre rammene – styring, 
fysiske rammer (lokaliteter), åpningstider, ferier, ansatte 

pr. barn. Ingen av dokumentene sier noe om kvaliteten på 
tilbudet.

• Hva kan brukerne av tilbudet forvente? 
• Hvilken kvalitet skal SFO i Ullensaker kommune tilby? 

Brukerundersøkelsen gjennomføres en gang i året. Utfra 
resultatene utarbeides det for hver skole en handlingsplan 
som tar utgangspunkt i brukerundersøkelsen. Planen har 
som mål å øke kvaliteten på tilbudet på den enkelte skole. 
Det er et mål at SFO-tilbudet i Ullensakerskolen har lik og 
høy kvalitet på alle skolene. Denne kvalitetsplanen har som 
mål å sette en standard for kvaliteten i hele Ullensaker.
I dette arbeidet har det vært viktig å klarlegge hva kvaliteten 
skal være innenfor de rammer som til enhver tid foreligger.

INNHOLD

FORORD
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PLANENS HENSIKT
• Et styringsredskap for skoleeier, rektorer, avdelings-

ledere SFO og ansatte: Planen gir føringer for hvilken 
kvalitet kommunen skal tilby. 

• Et grunnlag for kompetanseutvikling i skolenes SFO. 

LOVER OG RETNINGSLINJER
I følge vedtektene er Skolefritidsordningen i Ullensaker 
et omsorgs- og tilsynstilbud for elever i 1.- 4. årstrinn 
og funksjonshemmede barn over 4. årstrinn før og etter 
skoletid, på skolens fridager og i deler av skolens ferier. 
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur – og 
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå 
og interesse hos barna. 
Skolefritidsordningen skal drives i samsvar med krav som 
følger av opplæringslova med forskrifter (Opplæringslova 
§ 13.7) og Artikkel 12 i Barnekonvensjonen. 
Kommunens tjenestebeskrivelse for skolefritidsordningen 
gir retningslinjer for hvordan tjenesten skal utføres.
Felles ordensreglement for grunnskolen i Ullensaker 
kommune gjelder.
Skolefritidsordningen, det vil si barnas fritid på skolen, skal 
så langt som mulig ta utgangspunkt i barnas egne ønsker 
og behov og tilrettelegges i samsvar med dette. 
Gjennom lek, kultur, idrett og fritidsliv, samt omsorg og 
tilsyn skal fritidsordningen være en arena for opplevelse, 
allmenndanning og læring.   
Det skal tilstrebes helhet og sammenheng mellom 
skoledelen og fritidsdelen.
Planen har definert fire fokusområder hvor målsettinger 
som vurderes som viktige for kvalitetsutviklingen i 
skolefritidsordningen fremkommer.
Skolefritidsordningen skal ha ansatte som er tydelige 
voksne, setter grenser, er konsekvente og tilrettelegger for 
allsidig aktivitet ut fra planens fokusområder.

SFO-LEDELSE
I henhold til Vedtekter for skolefritidsordningene i Ullensaker 
kommune er enhetsleder administrativ og faglig leder for 
skolefritidsordningen og har det overordnete ansvaret 
for ordningen. Avdelingsleder har ansvar for den daglige 
driften.
Skolene har i noen grad ulike ledelsesmodeller. På noen 
skoler er det tilsatt en avdelingsleder som sammen med 
baseledere har ansvar for planer, innhold og gjennomføring. 

SAMHANDLING SKOLE/ SFO
Erfaring fra ulike kommuner viser at SFO-tilbud som blir 
beskrevet som en god SFO, er integrert i skolens planlegging 
og helhetstenkning. Det er derfor hensiktsmessig å dele 
skolens virksomhet i en undervisningsdel og en fritidsdel. 
Ikke-pedagogisk personale bør brukes på tvers. Alle som 
arbeider i SFO må kjenne satsingsområdene på skolen og 
ha kompetanse som gjør dem i stand til å bygge opp under 
skolens arbeid. Dette vil bidra til helhet og økt sosial og 
faglig utvikling for barna.
Alt arbeid i skolefritidsordning og skole må bygge på 
respekt for det enkelte barnet, en tro på livslang læring og 
motivasjon for å nå nye mål. 

Skolens egne regler og felles plattformer gjelder også for 
SFO, slik som Ullensakerskolens felles ordensreglement 
for grunnskolen.
Det avholdes hvert år en brukerundersøkelse for foresatte 
med barn i SFO. Her kartlegges foresattes grad av 
tilfredshet med det tilbudet hver enkelt SFO gir. Resultatene 
brukes til videreutvikling av kvaliteten i SFO.
Det gjennomføres 1 – 2 foreldremøter pr. år, enten sammen 
med skolen eller på den enkelte SFO.

FORVENTNINGSAVKLARING MED FORESATTE
Kvalitetsplanen for SFO  i  Ullensaker er utviklet for å medvirke 
til økt oppmerksomhet omkring SFOs betydning for barns 
utvikling. Foresattes forventninger må samtidig harmonere 
med de rammene som er fastsatt for virksomheten. Det 
anbefales at skolene foretar en forventningsavklaring 
med foresatte i starten av hvert skoleår, for å gi en felles 
forståelse av hva som tilbys og hvilke forventninger som kan 
oppfylles. Forventningsavklaringen bør inneholde en klar 
beskrivelse av tilbudet i SFO – aktiviteter, måltid, omsorg 
og trygghet. Punkter i vedtektene, serviceerklæringen og 
ordensreglementet som berører foresattes hverdag bør 
også gjennomgås.

LEKSEHJELP I SKOLEN
Leksehjelp er en del av skolens tilbud (innført fra og 
med høsten 2010). Leksehjelpen er frivillig og gratis, og 
gjennomføres vanligvis i etterkant av elevenes skoletid. 
SFO-tilbudet er åpent samtidig med leksehjelptilbudet.

INNLEDNING
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Kvalitetsplanen har fokus på noen sentrale områder som 
skal prege SFO-tilbudet i Ullensaker.

• Sosial kompetanse gjennom lek
• Kultur, idrett og friluftsliv
• SFO som læringsarena gjennom lekaktiviteter
• Omsorg og trygghet

Alle skolefritidsordningene er forpliktet til å arbeide etter 
fokusområdene. 

FOKUSOMRÅDER I KVALITETSPLAN
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MÅLSETTING
Barna i SFO skal ha tid og rom for fri lek. 
Barn i SFO skal stimuleres til sosial samhandling gjennom 
ulike aktiviteter og lekformer. 

LEKENS MOTIV OG MÅL
Leken er barnas viktigste aktivitet. Gjennom leken får barna 
bearbeidet opplevelser og følelser. 
Leken gir erfaringer og opplevelser sammen med andre 
barn. Samtidig får de prøve ut ulike roller i leken.  

I pedagogikken er lek en viktig faktor i barns utvikling og 
læring. 
• Leken er barnas viktigste aktivitet. 
• Gjennom leken utvikler barnet seg sosialt, motorisk og 

mentalt. 
• Barnet henter innholdet til leken fra det virkelige liv, og 

leken er en forberedelse til voksenlivet. 
• Leken er et middel til å utvikle erkjennelse og viten. 
• Gjennom leken bearbeider barnet problemer og 

inntrykk som det måtte møte i hverdagen. 

SFO SOM ARENA FOR UTVIKLING AV SOSIAL 
KOMPETANSE
Gjennom leken får barn en særlig mulighet til å lære å 
kommunisere og samhandle med andre. SFO er derfor en 
viktig læringsarena for utvikling av barns evne til positiv 
samhandling med jevnaldrende og voksne. Forskning de-
finerer ferdighetsområder for sosial kompetanse som em-
pati, samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, problemløsing 
og humor. 

FRI LEK OG ORGANISERT LEK
I Ullensaker skal skolefritidsordningene legge til rette både 
for fri lek og organisert lek. 
Barna skal gis tid og rom for fri lek. De må få leke ufor-
styrret under tilsyn. De voksne skal gi støtte og hjelp ved 
behov. Personalet organiserer også lekaktiviteter der de 
deltar aktivt med styring og regler for leken. Mange barn 
trenger styring, regler og voksenveiledning for å kunne 
leke. Personalet i skolefritidsordningen må observere og 
vurdere barna i begge lekformene og gripe inn når situa-
sjonen tilsier det.

SOSIAL KOMPETANSE GJENNOM LEK

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER
• Personalet har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og nye leker/ lekformer 
• SFO legger til rette for variert fri lek og organisert lek ute og inne 
• Personalet ved SFO motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle kan delta i leken 
• SFO gjør de tilpasningene som er nødvendig for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i leken
• Personalet tar ansvar for å veilede og hjelpe barn i å utvikle sosial kompetanse
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MÅLSETTING
Alle barn og unge skal oppleve mestring og glede ved 
å delta i varierte aktiviteter innen kunst og kunstuttrykk, 
idrett og friluftsliv.
 
“DET SKAPENDE BARNET”
Kunst og kultur er avgjørende når mennesker og nasjoner 
skal utvikle identitet og forstå seg selv og andre i et histo-
risk og kulturelt mangfold. Kunnskapsløftet (læreplanens 
generelle del) påpeker at barnet skal utvikle glede ved det 
vakre i møte med ulike kunstneriske uttrykk og ved å ut-
forske og utfolde egne skapende krefter. Dette kan være i 
møte med kunstneriske uttrykk innen musikk, sang, dans 
eller billedlige kunstformer. ”Det skapende barnet” skal 
også sikres opplevelser og deltakelse innen arkitektur, 
design og kunsthåndverk. Arbeid med kunst og kultur 
gir kunnskap og ferdighet innenfor praktisk skapende 
virksomhet. 

SAMARBEID SFO OG KULTURSKOLE
Skoleåret 2013-2014 gjennomføres et samarbeidsforsøk 
mellom SFOene og kulturskolen. Kulturskolen tilbyr ulike 
kurs/ aktiviteter til alle 2. til 4. trinn i SFO-tiden i løpet av 
skoleåret. 

“DET AKTIVE BARNET”
Forskning viser at aktivitet er viktig for god helse. Barn er 
mindre fysisk aktive i dag enn tidligere. Det er indikatorer 
som viser at fysisk aktivitet kan ha betydning for barn og 
voksnes psykiske helse, herunder mestring og selvtillit. 
Når vi bruker begrepet ”Det aktive barnet”, tenker vi på 
barn i bevegelse knyttet til situasjoner og samspill i SFO. 
Dette kan skje gjennom idrett, fritids- og friluftsaktiviteter. 

KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER
• Personalet ved SFO legger til rette for at barna får møte forskjellige former for kunst- og kulturuttrykk 
• Personalet ved SFO organiserer aktiviteter slik at barna får være kunst- og kulturaktører for hverandre og for de foresatte
• Personalet ved SFO har kompetanse innenfor idrett og friluftsliv 
• Personalet ved SFO motiverer og inspirerer barna til å delta i fysiske aktiviteter 
• Personalet ved SFO motiverer og inspirerer barna til aktiviteter ute 
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MÅLSETTING
Alle barn i SFO opplever helhet og sammenheng mellom 
aktiviteter i skole og SFO. 
Alle barn opplever voksne i SFO som støtter opp om det 
de lærer i skolen. 

SFO SOM ARENA FOR LÆRING
SFO skal være med på å utvikle et godt læringsmiljø og 
støtte skolen i arbeidet med å bygge opp under læringspro-
sessene ved å arbeide systematisk og kunnskapsbasert. 
Barnas dag skal preges av tydelige grenser og regler som 
gjennomgående bør være de samme i skole og SFO. 
SFO skal være en alternativ læringsarena for elevene.

De grunnleggende ferdighetene som vektlegges i alle fag, 
må også vektlegges i SFO. 

Gjennom lek og aktivitet, både ute og inne, skal SFO bidra 
til utvikling av de grunnleggende ferdighetene ved bruk av 
spillgrupper, lesegrupper, aktivitetsgrupper, konstruksjons-
lek, samlingsstunder og ikke minst i den daglige kommuni-
kasjon med barna. 
(Eksempel: Gjennom å la barna delta i praktisk arbeid kan 
SFO bidra til forståelse av praktisk matematikk – lære å 
beregne matbehovet til antall barn, dekke på til rett antall 
o.s.v.).

SFO SOM LÆRINGSARENA GJENNOM LEKAKTIVITETER

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER
• Personalet organiserer og legger til rette for aktiviteter som fremmer tall- og regneforståelse og gir god språk- og 

leseutvikling. 
• Personalet bruker språket bevisst for å fremme barnas begrepslæring 
• Personalet motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar i de ulike aktivitetene 
• SFO gjør de tilpasningene som er nødvendig for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i leken 
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MÅLSETTING
Alle barn i SFO skal oppleve respekt, tillit og likever-
dighet. 
Barna skal oppleve tydelige og trygge voksne som leder 
og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling. 
 
SAMSPILLET MELLOM BARN OG VOKSNE
Personalet i SFO skal være gode modeller for barna 
gjennom språk og handling, løsninger og væremåter. 
Det er viktig at de voksne er oppmerksomt til stede, er 
imøtekommende og vare overfor barnas behov og at de 
bekrefter ønsket atferd. De voksne skal være gode ledere 
med blikk for hvert enkelt barn. De voksne er klare og 
tydelige i sin kommunikasjon, slik at barna ikke er i tvil om 

hva som forventes. Samtidig må det balanseres mellom 
det å sette grenser og vise omsorg. Personalet i SFO skal 
hjelpe barna til å bli mer selvstendige. Evne til å reflektere 
over egne handlinger og egne holdninger er et viktig 
element i voksenrollen. 

OMSORG GIR TRYGGHET
Omsorg handler om hvordan mennesker forholder seg 
til hverandre og hvordan vi viser omtanke for hverandre 
i hverdagen. Personalet vil derfor arbeide målrettet for 
å utvikle barns evne til å vise empati og til å samhandle 
og kommunisere med jevnaldrende og voksne på en 
konstruktiv, hensynsfull og hensiktsmessig måte. 

OMSORG OG TRYGGHET

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER
• Personalet skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing 
• Personalet veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre på en positiv måte 
• Personalet motiverer og inspirerer barna til å følge regler og rutiner for god samhandling 
• Personalet gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt og at deres meninger blir tillagt betydning
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For samtlige fokusområder vurderes resultatoppnåelse 
gjennom
• årlig foreldreundersøkelse/ handlingsplan for SFO
• Kvalitet i SFO – skolens rapportering 

Hensikten med en plan for kvalitet i SFO, er at den 
skal bidra til å videreutvikle ansattes kompetanse og 
bedre resultatene innenfor hvert av de valgte fokusom-

rådene. Nedenfor presenteres de ulike indikatorene 
som samlet sett tar sikte på å gi informasjon om grad av 
måloppnåelse innenfor hvert fokusområde. Alle resultater 
hentes fra foreldreundersøkelsen. Sammen med skolenes 
egenvurdering i forhold til grad av måloppnåelse gir dette 
et godt utgangspunkt for drøfting av videre satsing både 
kommunalt og på den enkelte skole.

RESULTATOPPNÅELSE/ RESULTATMÅLSETTINGER

OMRÅDE KILDE INDIKATOR MÅLSETTING RESULTAT 20...

Sosial kompetanse gjen-
nom lek

Brukerundersøkelsen SFO Barnets trivsel

Kultur, idrett og friluftsliv Aktivitetstilbud

Omsorg og trygghet Relasjon barn/ voksen

Samarbeid hjem/ skole
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Egenvurderingen har først og fremst til hensikt å være 
utgangspunkt for drøftinger og refleksjoner ved den 
enkelte SFO. Den viser grad av måloppnåelse i forhold til 
vedtatte fokusområder i kvalitetsplan for SFO. Samtidig 

gir skolenes samlede tilbakemeldinger nyttig informasjon 
om virksomhetenes arbeid med de ulike fokusområdene 
og hvor det er behov for kompetanseheving i Ullensaker 
kommunes SFOer. 

EGENVURDERING

SOSIAL KOMPETANSE GJENNOM LEK 1 2 3 4 5 6

Jeg som SFO ansatt har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og nye leker/ lekformer.

Jeg som SFO ansatt legger til rette for variert fri lek og organisert lek ute og inne.

Jeg som SFO ansatt motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle kan delta i leken.

Jeg som SFO ansatt gjør nødvendige tilpasninger for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i leken.

Jeg som SFO ansatt tar ansvar for å veilede og hjelpe barn i å utvikle sosial kompetanse.

KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV 1 2 3 4 5 6

Jeg som SFO ansatt legger til rette for at barna får møte forskjellige former for kunst- og kulturuttrykk.

Jeg som SFO ansatt organiserer aktiviteter slik at barna får være kunst – og kulturaktører for hverandre og for de fore-
satte.

Jeg som SFO ansatt har kompetanse innenfor idrett og friluftsliv.

Jeg som SFO ansatt motiverer og inspirerer barna til å delta i fysiske aktiviteter.

Jeg som SFO ansatt motiverer og inspirerer barna til aktiviteter ute.

SFO SOM LÆRINGSARNEA GJENNOM LEKAKTIVITETER 1 2 3 4 5 6

Jeg som SFO ansatt organiserer og legger til rette for aktiviteter som fremmer tall- og regneforståelse og gir god språk- 
og leseutvikling.

Jeg som SFO ansatt bruker språket bevisst for å fremme barnas begrepslæring.

Jeg som SFO ansatt motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar i de ulike aktivitetene.

Jeg som SFO ansatt gjør nødvendige tilpasninger for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i leken.

OMSORG OG TRYGGHET 1 2 3 4 5 6

Jeg som SFO ansatt skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing.

Jeg som SFO ansatt veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre på en positiv måte.

Jeg som SFO ansatt motiverer og inspirerer barna til å følge regler og rutiner for god samhandling.

Jeg som SFO ansatt gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt og at deres meninger blir 
tillagt betydning.
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Ullensaker kommune, Skole, barnehage og kultur
Postboks 470, 2051 Jessheim

postmottak@ullensaker.kommune.no

Informasjon om Ullensakerskolen: www.ullensaker.kommune.no/grunnskole

Vedtatt i Hovedutvalget for skole og barnehage den ......2013
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