BÆRUM KOMMUNE
GRUNNSKOLEADMINISTRASJONEN

Til SU/SFO-utvalg ved alle barneskoler

Deres ref.:
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Høringsbrev
"Lekende læring" Rammeverk for kvalitet i SFO
Bærum kommune sender med dette på høring forslag til rammeverk for kvalitet i SFO,
«Lekende læring». Rammeverket er en revidert utgave av den tidligere kvalitetsplanen for SFO
med samme navn.
I rammeverket presenteres det tre hovedområder: Lek, læring og livsmestring, med tilhørende
indikatorer og kvalitetsbeskrivelser. Tanken bak rammeverket er at den enkelte
skolefritidsordning skal velge ett av de tre hovedområdene og arbeide systematisk med å
videreutvikle kvalitet med bakgrunn i indikatorene og kvalitetsbeskrivelsene.
Rammeverket for kvalitet i SFO er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av
avdelingsledere med ansvar for SFO, samt rådgivere fra kommunalsjefens stab. Rammeverket
er gjennomgått og drøftet i tre samlinger for alle avdelingsledere med ansvar for SFO.
Samlingene ble lagt i tre strategisk viktige tidspunkt i prosessen.
Se nærmere informasjon om bakgrunnen for rammeverket og de valgte områdene og
indikatorene i saksframlegget som er vedlagt dette brevet.
Hovedutvalg for barn og unge ønsker å la elever, foresatte, SFO-ansatte, lærere og ledere
uttale seg om rammeverket, hovedområdene og indikatorene før det blir vedtatt, og sender
det ut på høring til alle samarbeidsutvalg og SFO-utvalg ved barneskolene i Bærum.
Følgende spørsmål bes besvart i høringen:
 I hvilken grad er dere enige i hovedområdene som presenteres i rammeverket?
 Har dere andre innspill til aktuelle indikatorer i hovedområdet «læring»?
 Er det ønskelig med en større sammenheng mellom skolefagene og innholdet i SFO?
 Har dere innspill til andre elementer som bør inn i rammeverket for kvalitet i SFO?
 Har dere innspill til andre forhold som berører vedtektene for SFO?
Høringsuttalelsene sendes pr. e-post til post@baerum.kommune.no , merket 18/29966 innen
15. mars 2019.
Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhustorget 5

Org. nr: 917447640
Bank:
Telefon: 67504867
Faks: 67503801

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Med hilsen

Siv Herikstad
kommunalsjef skole
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