Konnerud IFO - Idrettsfritidsordning

Kort om Konnerud IFO
Konnerud IFO holder til i Konnerudhallen og eies og drives av Konnerud
Idrettslag. IFO er for 1-4 klassinger, hvor allsidig fysisk aktivitet står sentralt.
Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive opplevelser og mestringsfølelse
innenfor en rekke ulike aktiviteter og idretter, samt mulighet til lek og frie
aktiviteter etter skoletid.

Fakta om IFO
•

IFO er et tilbud for alle 1-4 klassinger og ikke bare medlemmer i KIL.

•

Ettermiddagsplasser fra kl.12 (skoleslutt) til kl.16.45, inkludert mat.

•

På IFO tilbyr vi 2-5 dagersplasser, hvor 5 dagersplasser blir prioritert.

•

I ferier: vinter-, høst- og sommerferien og planleggingsdager er IFO åpent
fra kl.07.45 – 16.45.

•

IFO er stengt hele juli, romjula, påskeferien og andre helligdager.

Dagen på IFO
- Dagen starter med henting på skolene.

- Når barna kommer på IFO etter skoleslutt får de brødmat og
knekkebrød med pålegg. Vi serverer også varm mat og frukt
ca. 1 gang pr. uke.
- Hver dag vil det være organisert aktivitet i ca. 1 time fra
kl.14.30 -15.30, hvor vi følger den ukentlige periodeplanen. Det
varierer mellom ute – og inneaktiviteter. I ferier når IFO er
åpent fra kl.07.45 har vi et eget opplegg med bl.a. mye turer.

- Etter kl.15.30 og frem til henting tilbyr vi leksehjelp i kafeteriaen
og frilek i hallen

Fantastiske fasiliteter
Vi har tilgang på en rekke fasiliteter i umiddelbar nærhet, som gjør at IFO er
det optimale stedet å være for barn som er glad i fysisk aktivitet, lek og moro.
– Idrettshall med tilgang til masse utstyr. Bl.a hoppeslott og turnutstyr.
– Gress – og kunstgressbaner + kuntsisbane
– Konnerud Skistadion som har kunstnøanlegg og eget skileikområdet
– Tuftepark, ballbinge og lekeplass med ulike apparater

– Gåserudbakken (akebakke)
– Fantastiske friluftslivmuligheter hele året
– Egne kurs, bl.a det årlige slalåmkurset
i Haukåsbakken, golfkurs, taekwondo og
hoppkurs i Gjerpenkollen.

Bilder

Se flere aktivitetsbilder fra IFO på
facebook.com/konnerudifo

Påmelding og opptak
- Leder av IFO Ronny Henningsen Sørensen tar imot søknader

og tildeler plasser. Plass tildeles barn fra 1. klasse t.o.m. 4.
klasse. Rullerende opptak hele året!
-

Påmelding gjøres her: https://www.konnerud.no/ifo/

- De som søker full plass (5 dager) vil ha førsteprioritet. Deretter
de som søker 4 dager osv.

