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Kvalitets- og kompetanseplanen gjelder for samtlige 
skolefritidsordninger i Eigersundskolen. Hensikten med 
planen er å bidra til kontinuerlige utviklingsprosesser  
og kompetanseløft, slik at vi kan nå vår visjon: Vi skinner 
sammen! SFO ønsker å skinne sammen med barna, 
foreldrene, skolen og nærmiljøet. I SFO ønsker vi også  
at det enkelte barnet skal skinne i fellesskapet med de 
andre, og at den enkelte voksne skal skinne i fellesskap 
med de andre ansatte og barna. Når vi skinner sammen 
lyser vi sterkere.

Fokusområdene for 2017-2021 er valgt ut  
i samarbeid mellom SFO-ledere, rektorer og Kultur- og 
oppvekstavdelingen i Eigersund kommune. Resultatene 
fra foreldreundersøkelsen i 2017 og intervju med 101 
SFO-barn har vært tillagt stor vekt i denne prosessen. 
Gjennom arbeid med satsningsområdene vil vi skape 

en skolefritidsordning som kjennetegnes av fellesskap, 
omsorg, vennskap og den frie leken. Å gi barna reell 
medvirkning er en av nøkkelfaktorene. Skal vi lykkes med 
dette er vi som jobber i og med SFO avhengige av å lære 
sammen, planen legger derfor opp til flere årlige samlinger 
for personalet. Rektor og SFO-leder på den enkelte skole 
har et særskilt ansvar for kompetanseutviklingen, og til å 
bidra til at ny kunnskap implementeres i hverdagen i SFO. 
I forbindelse med Kvalitets- og kompetanseplanen har vi 
derfor etablert et nytt lederforum for skolefritidsordningen 
i Eigersund kommune. Kvalitets- og kompetanseplanen 
henger naturlig sammen med Skolebruksplan, Plan for 
overgang fra barnehage til skole, Handlingsplan mot 
krenkelser og mobbing i Eigersundskolen og Kvalitets  
-og kompetanseplan for barnehagene i Eigersund. 

VÅR VISJON

«Vi skinner sammen». Alle barn er unike. Ved å se,  
møte og høre det enkelte barn skaper vi fellesskap  
som er gode for alle!
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BARNA
• Planen skal gjennom visjon, verdier og mål sikre at 
 enkeltbarnet og barnegruppens interesser og behov  
 for en god fritidsarena på skolen ivaretas.
• Planen skal sikre progresjon i arbeidet i den enkelte SFO.

FORELDRENE
• Planen skal bidra til at foreldrene opplever og erfarer  
 at SFO ivaretar barna og gir kompetanseheving  
 i personalgruppa

PERSONALET
• Planen skal bidra til kompetanseheving, både for den  
 enkelte og personalet som gruppe.
• Planen skal sikre at alle ansatte er kjent med SFOs  
 fokusområder, og bidra til at den enkelte ansatte kan  
 se egen praksis opp mot vedtatt visjon og verdier.
 

• Når skoledagen tar slutt og barnet kommer til SFO  
 møter barnet en annen pedagogikk, fritidspedagogikken!
• Magiske øyeblikk oppstår når barn får utfolde seg  
 i fri lek!
• I SFO får barnas kreativitet, nysgjerrighet  
 og fantasi spillerom!

• Humor, latter og glede gir energi!
• Alle barn er unike. Ved å se, møte og høre det enkelte  
 barn skaper vi fellesskap som er gode for alle!
• Når vi glitrer side om side, skinner vi sterkere sammen!
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MØTE
Barnet skal bli møtt av voksne som inntoner 

seg barnet. Den enkelte voksne har ansvar for 
å imøtekomme barnet ut fra barnets utvikling, 

egenskaper, interesser og modning. 

HØRE 
Barnet skal oppleve voksne som er opptatt  

av det og interessert i det. Den enkelte 
voksne skal være åpen og tilgjengelig for  

å motta barnets meninger, ytringer og 
formidling av ønsker og behov. Den enkelte 

voksne er bevisst at SFO er barnets 
fritidsarena, og bidra til at barnet  

kan medvirke.

FORSTÅ 
Barnet skal oppleve voksne som tar barnets 
perspektiv, og som ser etter barnets ressurs-
er. Den enkelte voksne forstår barnets atferd 

i lys av kontekst (situasjon), relasjoner og 
sosiale prosesser.

Områder for kvalitetsarbeid 

Vår visjon: Vi skinner sammen!

SE
Alle barn i SFO skal bli sett av de voksne, hver 

dag. Det innebærer at den enkelte voksne ser det 
enkelte barnet, prater med det og er opptatt av 

hvordan barnet har det i SFO.

VÅR VISJON

Vi skinner  
sammen!

SFO EIGERSUND

Vi skinner sammen
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FELLESSKAP
Skolefritidsordningen skal være et inkluderende fellesskap 
der det enkelte barn møtes ut fra egne forutsetninger.   
I SFO har vi en positiv holdning til ulikhet, og stimulerer  
til aksept og toleranse. SFO skal være et sted der empati, 
omtanke og sosialt ansvar og hensyn til andre utvikles 
og er sentralt. Voksnes atferd er avgjørende for hvordan 
samspillsprosesser mellom barn utvikler seg, og ansvaret 
for det psykososiale miljøet i skole og SFO ligger derfor  
hos de voksne. 

OMSORG
Barna i skolefritidsordningen skal oppleve gode relasjoner, 
og god fysisk og psykisk omsorg som kilde for trivsel 
og utfoldelse. De ansatte er bevisst voksenansvaret og 
voksenrollen i SFO, og jobber aktivt for å bygge relasjon  
til det enkelte barnet. Når vi møter atferd som vi ikke forstår 
spør vi ikke «hva er det som er galt med barnet», 
 men «hva er det i omgivelsene rundt barnet som gjør  
at det går galt?» Når vi spør på denne måten vil svarene 
dreie fra diagnoser, individuelle egenskaper hos barnet  
og voksnes definisjon av enkeltbarn til å stille spørsmål  
ved ledelsen i skolen og SFO, hjemmemiljøet og kvalitetene 
i de relasjoner som barnet har eller ikke har. (Helgeland og 
Lund 2017, aftenposten.no)

VENNSKAP
Skolefritidsordningen er en god arena for vennskap på 
tvers av klasser og trinn. Når barn kommer til SFO skal de 
oppleve at de har noen å leke med. Skolefritidsordningen 
er en del av barnas fritid, og skal legge til rette for gode 
opplevelser. Fri lek, bredt aktivitetstilbud, humor, vennskap 
og fysisk aktivitet bidrar til små og store magiske øyeblikk.  
De ansatte gleder seg over barnas trivsel og møter  
barna og foreldrene med et smil.

MEDVIRKNING
Skolefritidsordningen er til for barna. Skal vi nå vår visjon 
om å skinne sammen, må det enkelte barnet erfare at deres 
stemme blir tatt på alvor og har innvirkning på fellesskapet. 
Barn i SFO har rett til å gi uttrykk for sitt syn på SFOs 
daglige virksomhet. Barn skal jevnlig ha mulighet for  
aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av SFOs 
virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i tråd  
med alder og modenhet. 

Verdier
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Mål for kvalitets- og 
kompetanseplanen

Gjennom planen vil vi øke kompetansen til den 
enkelte ansatte, og personalet som gruppe.  

Dette vil gi barna en skolefritidsordning  
av bedre kvalitet.

Evnen til å se det enkelte barn og til å bidra til at  
hvert enkelt barn opplever lek og vennskap  

i gruppa står i fokus.
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Kvalitets- og kompetanseplanen inneholder fokusområder 
som er i tråd med prioriterte satsningsområder i kommunen 
og etterspurte satsningsområder i skolefritidsordningene.
Den viktigste faktoren når det gjelder kvalitet i SFO er de 
voksne som arbeider der. Det er viktig at de voksne har 
kunnskap om barns behov, er gode på å skape relasjon 
til barn og mellom barn, samt klarer å gi enkeltbarnet og 
gruppa nødvendig støtte, stimulering og oppfølging.  
De voksne må hele tiden balansere barns behov for 
trygghet og barns behov for utfordringer, lek og læring.  
I skolefritidsordningen har lek en sentral rolle, og de voksne 
må derfor ha kunnskap og evne til å bidra til at barnas lek 
har gode kår i SFO.

Kvalitets- og kompetanseplanen inneholder fem ulike 
satsningsområder:
• Lek
• Psykisk helse
• Sosial kompetanse
• Ledelse i SFO
• Samarbeid skole-SFO-hjem

LEK
FNs barnekonvensjons artikkel 31 slår fast at barn har rett til 
hvile, lek og fritid. Skolefritidsordningen skal være en arena 
hvor artikkel 31 står i fokus. Lek er en grunnleggende livs- og 
læringsform. I lek kan barna delta med lyst og engasjement. 
Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med 
og ha det morsomt alene og sammen med andre. Lek er 
en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for 
lek får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne at egen 
opplevelsesverden gjelder. Konstruktiv, sosial utvikling skjer 
i relasjoner hvor målet er likeverdighet mellom deltakerne slik 
tilfellet er i lek. Sett i lys av en samfunnsutvikling hvor barns 
hverdag blir stadig mer organisert av voksne, er det særlig 
viktig at skolefritidsordningen stimulerer til fri lek, kreativitet, 
nysgjerrighet og fantasi.

PSYKISK HELSE
Grunnleggende trygghet, tilhørighet og fellesskap med 
andre er avgjørende for å utvikle en god psykisk helse.   
Med psykisk helse mener vi langt mer enn fravær av sykdom 
og plager, god psykisk helse omfatter både den subjektive 
følelsen av å trives og den objektive kapasiteten til å møte 
livets utfordringer (Verdens helseorganisasjon 2014). 

SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse er barnets evne til å mestre samspill 
med andre barn og voksne. Det sosiale samspillet er 
utgangspunkt for trivsel, utvikling og læring. Det enkelte 
barnets erfaringer fra samspill med andre barn og voksne, 
gir grunnlag for barnets videre utvikling. Anerkjennende og 
støttende relasjoner gir grunnlag for utviklingen av sosial 
kompetanse. Det handler om å kunne samhandle positivt 
med andre, både barn og voksne, i ulike situasjoner. Denne 
kompetansen kommer til uttrykk og tilegnes av barn i samspill 
med hverandre og med voksne. I sosial kompetanse inngår 
empati og rolletaking, prososiale ferdigheter, selvkontroll, 
selvhevdelse og lek, glede og humor.

SAMARBEID SKOLE-SFO-HJEM
Hjemmet, skolen og skolefritidsordningen er likeverdige 
samarbeidspartnere. Foreldre skal kjenne seg trygge på at 
barna har det godt i SFO. SFO skal sørge for at hjemmet 
har tilgang på informasjon om innholdet i SFO. Videre 
skal foreldrene jevnlig motta informasjon om hvordan 
det enkelte barnet har det i SFO. Skolen, foreldrene og 
SFO har et felles ansvar for at informasjon om det enkelte 
barnets behov og kunnskap om hvordan man best møter 
og ivaretar barnet overføres til SFO, og gjøres kjent for alle 
ansatte i SFO som møter barnet. For å sikre sammenheng 
i barnets hverdag deltar SFO-leder i samarbeid rundt barn 
som trenger ekstra oppfølging, og det legges til rette for et 
nært samarbeid mellom SFO, skole og hjem.

LEDELSE
Et viktig område for kompetanseplanen er å videre-
utvikle ledere i skolefritidsordningene og gi bedre 
ledelseskompetanse. Gode ledere gjør medarbeidere 
inspirert, motivert og aktivert til å jobbe i tråd med lokale 
og sentrale føringer. SFO-leder skal sammen med rektor 
utvikle SFO slik at de ansatte arbeider målrettet ut fra faglig 
kunnskap for å øke kvaliteten i SFO i forhold til visjon, 
verdier, øvrige satsningsområder og tilbakemeldinger 
gjennom foreldreundersøkelsen.

Fokusområder 2017 – 2021  

ABC

ABC

ABC

ABC

123

123

ABC

ABC

123

ABC

123

Fokusområder 
2017 – 2021

Samarbeid 
skole-SFO 

-hjem

Ledelse  
i SFO 

Sosial  
kompetanse 

Psykisk  
helse Lek 
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«Rektor og SFO-leder har det overordnede ansvaret 
og skal bidra til at det blir arbeidet bredt med 
satsningsområdene.».

PERIODE TEMA FOR EVENTUELT

15.08.17 Plandag SFO
Voksenrollen – hvordan 
bidra til en god SFO?  
Ved Kjetil Hansen
Hva kjennetegner en god 
voksen i SFO gjennom:
- relasjon
- kommunikasjon
- grensetting
Dagen vil veksle mellom 
foredrag og refleksjon-
soppgaver. 

Alle ansatte i SFO Rundevoll skole
08.30 – 14.00

12.09.17 Lederutvikling
ved MindUp

SFO-ledere 08.30 – 12.30
Kantina på rådhuset

03.10.17 Ledermøte 
Stillingsinstruks

Rektorer og SFO-ledere, 
KO

09.00 – 11.00
Formannskapsalen

31.10.17 Ledermøte 
Stillingsinstruks

SFO-ledere 08.30 – 12.30
Kantina

Oktober Hvordan jobber vi med 
planen og fokusområdene 
i den enkelte skolefritid-
sordning?

Alle ansatte i den enkelte 
SFO

Ettermiddagssamling

28.11.17 Ledermøte
Planlegging av  
foreldreundersøkelse

SFO-ledere, rektorer, KO 08.30 – 11.00
Formannskapssalen  

02.01.18 Plandag SFO 
Psykisk helse
Barn som utfordrer 

Alle ansatte Kjetil Hansen

Januar 2018 Foreldreundersøkelsen 
gjennomføres
Ekspertundersøkelse 
blant SFO-barn

Adm.
Personalavd
SFP-ledere

Kantina

13.02.18 Ledermøte – gjennom-
gang av  foreldreun-
dersøkelsen. 

KO, rektorer, SFO-ledere 08.30 – 11.00

Mars 2018 Oppfølging av tema fra 
plandagen i januar, samt 
gjennomgang av foreldre-
undersøkelsen 

Alle ansatte i den enkelte 
SFO

Kveldsøkt

April 2018 Lederutvikling  
ved MindUp

SFO-ledere 08.30 – 12.30  

24.04.18 Ledermøte SFO-ledere og rektorer 08.30 – 11.00
Mai/Juni 2018 Oppsummering

Plan for neste skoleår
SFO-lederne

August 2018 Felles plandag for SFO 
ved Kjetil Hansen

Implementering
Rektorer og SFO-ledere deltar på felles ledersamlinger fire ganger i året,  
Kultur- og oppvekstavdelingen kaller inn og setter dagsorden. Utvikling av god SFO-ledelse, 
herunder implementering av Kvalitets- og kompetanseplanen er det viktigste målet med møtet.
Satsningsområdene skal gjennomsyre arbeidet i SFO. Rektor og SFO-leder har det overordnede 
ansvaret og skal bidra til at det blir arbeidet bredt med satsningsområdene. Rektor og SFO-leder 
skal i fellesskap sette strategi og tiltak for arbeidet, tilpasse arbeidet med satsningsområder til 
forutsetninger og rammer på sin skole/SFO, bidra til opplæring av ansatte og skape forpliktelse  
og integritet hos personalet.

Tidsplan
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Skoler med SFO i Eigersund kommune
Eigerøy Skole

Grøne Bråden Skole
Helleland Skole

Hellvik Skole
Husabø Skole

Rundevoll Skole

Telefon: 51 46 80 00 / post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.kommune.no


