
 

 
 

Sentrum skole 

 

 

Horten kommune 
Rådhuset, Teatergata 11 
Postboks 10, 3191 HORTEN 

postmottak@horten.kommune.no 
www.horten.kommune.no 
Sentralbord: 33 08 50 00 

Kontonr.  7159 05 45060  
Org.nr. 964 951 284 

 

 
SFO foresatte 
1. klasse 2020/2021 
 
 
 

 
 
 

Dato: 25.05.2020 

  
 

 
Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: 

Hilde Thorsen, tlf: 975 50 302 19/14858/ 18/5291  
 

Sentrum skole SFO - velkommen til SFO skoleåret 2020/2021 
 
Vi har planleggingsdag mandag 03. august, og åpner for barn tirsdag 04. august fra kl 06.45 til kl 
16.30. 
Fredag 14. august er SFO steng p.g.a. felles planleggingsdag med skolen. 
 
Barna bør begynne på SFO før skolestart. Da blir de kjent med oss ansatte, regler og rutiner på SFO, 

slik at ikke alt blir nytt første skoledag. Foresatte kan være sammen med barnet på SFO de første 

dagene til barna føler seg trygge. SFO-plass søkes på: www.hortenkommune.com  

 

Ta kontakt med oss for å avtale når barnet ditt vil ha oppstart på SFO. 

Leder Hilde Thorsen. Mail: hilde.thorsen@horten.kommune.no Tlf. 975 50 302.  

Telefon til SFO-basen er: 992 86 709 

 
Vi satser på mye på lek og fritidsaktiviteter med voksent tilsyn. Hver dag mellom kl 13.00 og 14.00 

serverer vi et sunt måltid. Det er mye læring og hygge i å spise et måltid sammen. Pr i dag er det 

usikkert om vi på SFO kan servere mat fra august grunnet Covid-19 i henhold til smittevernsreglene. 

Dette kommer vi tilbake til. De som kommer tidlig, kan spise medbrakt frokost fra kl 07.45 til kl 

08.15. Skolemat kommer i tillegg! 

 

Barna må ha med seg hensiktsmessig tøy. Vi er ute i all slags vær. Alle må ha skift med tøy 

på plassen sin, og alle må ha inne sko. Ta med badetøy i skoleferien. Tøy og sko må 

merkes med navn! 

 

Når det er skolefri må barna være på SFO senest kl 09.30, slik at vi har muligheten til å dra 

på tur. Vi bruker nærmiljøet og er tilbake på SFO senest kl 15.00. 

 

Gleder oss til å møte dere! 
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Med hilsen 

Hilde Thorsen 
leder SFO 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
   

 
 


