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§ 1 Målsetting 
SFO-tilbudet drives etter bestemmelsene i Lov om grunnskolen og den videregående 
opplæringa § 13-7 Skolefritidsordning: 

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4. 
årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med 
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi 
barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, 
både ute og inne, skal være egnet for formålet. 

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter om: 

A. Eierforhold  
B. Hvem som er opptaksmyndighet  
C. Opptakskriterier  
D. Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen  
E. Foreldrebetaling  
F. Leke- og oppholdsareal  
G. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid  
H. Bemanning og ledelse. 

Når skolefritidsordningen er knyttet til skoler, skal virksomhetsleder til vanlig være leder. 

§ 2 Styringsverket 
Utvalget for oppvekst og kultur (KO-utvalget) er ansvarlig styringsorgan for kommunens 
SFO-tilbud. Ved skolen er samarbeidsutvalget (SU) styre for den enkelte SFO. Skolen 
utarbeider en årsplan som godkjennes av SU. 

§ 3 Organisering/ledelse 
Rådmann er den øverste administrativt ansvarlige leder for kommunens SFO-tilbud. 
Skolens rektor er administrativ og faglig ansvarlig for den enkelte SFO. SFO-leder er 
daglig leder for ordningen. 

§ 4 Bemanning 
Daglig leder bør ha pedagogisk utdanning. Det øvrige personalet skal være fagarbeidere 
eller assistenter. 

Skolefritidsordningene skal ha en veiledende grunnbemanning på ett årsverk per 20 
plasser. 

Samtlige ansatte skal ved ansettelse legge fram politiattest. 

§ 5 Leke- og oppholdsareal 
SFO skal disponere egnet base til formålet. Det skal avsettes tilstrekkelig plass ute og 
inne både for ro og aktiv lek i henhold til formålet. SFO kan benytte skolens øvrige 
arealer ved behov. 
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§ 6 Åpningstid 
SFO er åpen mandag-fredag hele året med følgende unntak: 

• Feriestengt fire uker i juli 
• Høytids- og helligdager 
• Skolenes jule- og påskeferie 
• 5 dager i løpet av skoleåret pga planlegging og skolering av ansatte, dagene 

følger skoleruta. 

Daglig åpningstid er normalt innenfor tidsrommet kl 07.00-16.30, men det er stengt i 
den tiden elevene har undervisning.  

SFO-året starter mandag i uke 31.  

§ 7 Foreldrebetaling 
SFO skal være til selvkost, men med tilskudd fra kommunen for å dekke kostnader for 
barn med spesielle behov. 

Betaling fastsettes i de årlige budsjetter av kommunestyret. 

Kost/ måltid er inkludert i foreldrebetalingen. 

§ 7-1 Betalingsrutiner og oppsigelsesfrister. 
SFO-plassen kan gå tapt ved 1 måneds uteblitt betaling eller dersom betalingen gjentatte 
ganger er uregelmessig. Plassen sies opp med et varsel på 14 dager. Evt. restanser vil bli 
innfordret.  

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. eller 15. i hver måned. Etter 1. mars kan 
plassen ikke sies opp med virkning samme skoleår, unntatt ved flytting fra kommunen. 

Endring av tilbud til et lavere tilbud, har også 1 måneds virkningstid. 

Endring eller oppsigelse gis ved skriftlig beskjed til SFO leder. 

Dersom barnet ikke blir hentet innen stengetid, skal foreldrene betale «overtiden», i 
henhold til egne satser per påbegynte halvtime. Dette vil komme som en ekstra regning 
etter melding fra skolen/ SFO.  

Det betales for 11 måneder per år. 

Det kan søkes om betalingsfritak ved fravær utover 1 måned grunnet sykdom 
dokumentert av lege. Søknaden skal behandles av virksomhetsleder ved skolen. 

Det gis søskenmoderasjon på 25% fra barn nummer to på det til enhver tid minst 
omfangsrike tilbudet innen familien. 
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§ 7-2 Utforming av tilbud 
Det tilbys følgende tilbud: 

TILBUD  

Tilbud 1 Hel plass: over 12 timer pr. uke 

Tilbud 2 Delt plass: inntil 12 timer pr. uke  

Dagplass Skoledager og feriedager 

Betalingssatser og utforming av tilbud vedtas av kommunestyret.   

§ 7-3 Fratrekk i foreldrebetaling for skolens feriedager 
Det gis fratrekk i foreldrebetaling for dager som ikke benyttes når skolen har feriedager. 
For august gis det halv betaling for elever som ikke benytter seg av tilbudet de to første 
ukene i august. For høstferie og vinterferie, fridager i juni og andre fridager gjennom 
skoleåret gis det fratrekk på 200,- kr pr dag som ikke benyttes. 

For å få fratrekk i pris må det gis skriftlig beskjed om avmelding til SFO senest 14 dager 
før fridag eller før første feriedag. For fratrekk i august må det gis skriftlig beskjed om 
avmelding senest 14 dager før elevenes sommerferie. SFO vil sende ut egnet skjema for 
påmelding/ avmelding. 

§ 8 Opptak og frister 
Søknadsfristen for alle søkere er 1. april. Denne plassen løper inntil SFO mottar 
oppsigelse av plassen – gjennom alle de fire årene elevene kan benytte seg av SFO-
tilbudet. Tildeling av plass, avslag på søknad om plass og oppsigelse av plass er et 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er klagerett i henhold til Forvaltningslovens 
§27. Klageinstans er kommunens klageorgan jf. forvaltningslovens § 28 andre ledd. 

Forpliktelsene til barnehagen må være oppfylt, før barnet gis anledning til å begynne på 
SFO. Dette gjelder både betaling og uttak av ferie. 

§ 8-2 Opptak etter prioritet 
Prioritet ved opptak innebærer at barnet går foran andre ved tildeling av plass. 

Prioritert plass i SFO kan tildeles barn med særskilte behov på 1.-7.trinn som etter 
sakkyndig uttalelse kan ha utbytte av plass i SFO. Særskilte behov kan være: 

Ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk - og talevansker, adferds -
vansker og psykiske lidelser. Enhver funksjonsnedsettelse gir ikke rett til fortrinn ved 
opptak. 

Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har særskilte behov. 

Den sakkyndige instansen må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser 
for barnet skaper et større behov for plass i SFO enn for skolebarn ellers. 

Sakkyndig instans er de faglige instanser og fagpersoner som har hatt med barnet å 
gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/ 
diagnostisert. Dette kan for eksempel være skolehelsetjenesten og/ eller PP-tjenesten. 
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Elever med særskilte behov kan ha rett til et tilbud i SFO, men plassen utløser ikke 
nødvendigvis ekstra midler. 

Vedtaksmyndigheten for inntak er tillagt virksomhetsleder. 

Dersom flere barn med særskilte behov enn det er økonomisk rammer til søker opptak, 
avgjør Rådmannen etter innstilling fra rektor hvem som skal få tilbud om plass.  

Elever med spesielle behov knyttet til opplæringsloven vil ikke få et slikt tilbud i SFO-
tiden, da SFO-tilbudet er et frivillig tilbud. 

§ 9 Skyss 
Rett til skoleskyss er ikke knyttet til oppholdet i SFO, men i forbindelse med skolestart- 
og slutt.   

Elever som har behov for skyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/ 
sykdom, har rett til skyss til og fra SFO. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden 
mellom hjem og SFO. Retten omfatter ikke skyss på skolens fridager eller ferier.  

§10 Forsikring  
Skader som oppstår under opphold i SFO er omfattet av folketrygdloven som yrkesskade 
når skaden skjer på skolens område og på de dagene det er vanlig undervisning ved 
skolen. Barna er også ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsordning. Denne 
gir rett til erstatning etter uhell/ ulykker som skjer i regi av SFO, både i og utenfor 
skolens område. 
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Kommunens internettsider: 
 http://www.vaaler-he.kommune.no 

 
Barnehage- og skolefaglig rådgiver: 

Dagrun Gundersen 
Telefon: 62 42 40 13 

E-post: dagrun.gundersen@vaaler-he.kommune.no  

 

 

 

Vålbyen skole: 
SFO-leder: Anne Flaten, tlf: 62 42 42 76 
Rektor: Geir Arne Framaas, tlf: 62 42 42 72 
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