HJEMSENDING FRA SF
På et tidspunkt blir det ofte et tema mellom foreldre og barn på SFO at
barnet skal gå hjem selv fra SFO. Da gir foreldrene beskjed til SFO slik at
vi får gjort en avtale. Vi har noen punkter som gjelder angående
hjemsending:
1. På SFO har vi en person på hver base som har hovedansvar for hjemsending av barn.
Vedkommende har ansvar for registreringslistene, tar i mot telefonbeskjeder og tar runden og
gir barn beskjed når de skal gå.
2. Vi tar i mot beskjeder angående hjemsending fra foreldre på følgende måter: pr mail (husk
å få bekreftet beskjeden), telefon (ikke SMS)*, eller ved direkte kontakt.
*Vi ønsker å tilbringe mest mulig tid sammen med barna og veldig mange telefoner stjeler av
denne tiden. Det er derfor å foretrekke at beskjeder om hjemsendings-tidspunkt sendes per
mail. Husk å merke tydelig om det er en FAST endring, eller om det bare gjelder den aktuelle
dagen. Mail bør sendes før kl. 12.00 den dagen det gjelder. PS! husk å sjekke at du får
bekreftelse på at mailen er mottatt. Leste mail blir alltid besvart.
3. Muntlige beskjeder fra barn tar vi ikke i mot
4. Vi ønsker klare og tydelige beskjeder, unngå forbehold
5. Vi sender hjem barn hver hele og halve time (se pkt. 1)
6. Når et barn skal være med et annet barn hjem skal vi ha mottatt beskjed fra begge barnas
foreldre
6. Dersom barnet har to forskjellige hjem; vær tydelig på hvor barnet skal gå til
7. Ved beskjeder som ringes inn etter at SFO har startet og som gjelder for samme dag, type:
«Kan dere sende henne hjem nå» ber vi om forståelse for at det kan ta noe tid. Vi ber også om
at en forholder seg til punkt 5.
8. Vi oppfordrer alle på p-plassen til å ta turen inn og hente selv 
Felles mail SFO sfo.smeaheia.skole@sandnes.kommune.no benyttes til å sende hverdagslige
beskjeder som for eksempel hjemsendingstidspunkter o.l.
Leder SFO: 51 33 83 01/mail:
anne.cecilie.dahle.malkenes@sandnes.kommune.no
Telefonnr. til de ulike basene, innenfor SFOs åpningstid:
Base 1: 1. trinn og morgen SFO (fløy 1, "gamle bygget", like ved
hovedinngangen til skolen): 952 45 582
Base 2: 2. og 4. trinn ("nybygget"): 952 53 791
Base 3: 3. trinn (fløy tre i "gamle bygget"): 957 37 457

