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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I SKAUN KOMMUNE 
 
 Gjeldende fra: 01.12.2016 
 
1. RETNINGSLINJER  
 
Skolefritidsordningene (SFO) i kommunen drives etter gjeldene lov, forskrifter og kommunale 
vedtekter og krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.  
 
 
2. DEFINISJON OG FORMÅL  
 
Opplæringslovens §13.7 Skolefridtidsordninga:  
”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. klassetrinn og for barn med særskilte 
behov på 1.-7. klassetrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. 
Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”  
Det utarbeides en årsplan for virksomhetene hvert år. Denne skal inngå som en del av skolens 
virksomhetsplan. Årsplan for SFO skal behandles i samarbeidsutvalget.  
 
 
3. STYRING OG EIERFORHOLD  
 
Skaun kommune er ansvarlig eier av skolefritidsordningene. Helse, oppvekst og kulturutvalget 
(HOKU) er ansvarlig styringsorgan.  
Skolens samarbeidsutvalg er SFO sitt styringsorgan ved den enkelte skole. Hvis samarbeidsutvalget 
finner det ønskelig, kan pedagogisk leder ved SFO møte med talerett ved møtene i samarbeidsutvalget.  
Blant foreldrene velges to kontaktforeldre som sammen med basiskontaktene utgjør foreldrenes 
arbeidsutvalg.  
 
 
4. LEDELSE OG BEMANNING  
 
 4.1 Ledelse  

 Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO ved den 
enkelte barneskole. SFO skal ha pedagogisk leder med pedagogisk utdanning på høgskolenivå.  

 
 4.2 Bemanning  

 SFO skal ha en minimumsbemanning med en voksen pr. 15 barn, to voksne pr. 40 
barn, tre voksne pr. 60 barn.  

 
 
 
 



 

5. OPPTAK AV BARN  
 
 5.1 Søknad  

Søknad om plass skal sendes elektronisk på fastsatt skjema til Skaun kommune. 
Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1.mars.  
Det skal fylles ut et søknadsskjema for hvert barn det søkes plass for. Søknadsskjema 
finnes på Skaun kommunes nettside, www.skaun.kommune.no. Ved behov for hjelp 
til utfylling, kan den enkelte skolefritidsordning, eller servicekontoret på rådhuset i 
Børsa, kontaktes.  
Søknad ved hovedopptaket gjelder for kommende skoleår. Det kan søkes om opptak 
gjennom hele året.  

 
 5.2 Opptakskriterier  

Det kan søkes gjennom hele året med opptak etter følgende kriterier:  
1. Barn med funksjonshemminger, så fremt de har nytte av oppholdet i SFO (attest 
må vedlegges)  
2. Barn som etter sakkyndig vurdering trenger en plass i SFO (attest må vedlegges)  
3. Barn som går i 1. klasse.  
4. Etter skjønn (i uprioritert rekkefølge):  
- begge foreldre/foresatt er i fast arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning  
- aleneforeldre  
- under eller like vilkår prioriteres yngre barn foran eldre  
- i spesielle tilfeller kan elever på femte klassetrinn tas inn etter faglig vurdering og 
anbefaling fra PPT eller annen sakkyndig instans  

 
 5.3 Opptaket  

Tilbud om plass i forbindelse med hovedopptaket gis fra 1.august samme år.  
Barnet skal gå i SFO i den skolekrets/det inntaksområdet barnet tilhører.  
Det opprettes en prioritert venteliste for de som søker utenfor hovedopptaket. 
Suppleringsopptaket foretas av rektor i samråd med pedagogisk leder  

 
 5.4 Tilbudet  

Kommunen har et tredelt plasstilbud;  
1-6 timer pr uke, 7- 12 timer pr uke og hel plass.  
Ved skolefridager/ferier kan det avtales kjøp av ekstra timer etter fastsatt pris.  
Det vil gå ut påmelding til slike dager. Denne er bindene i forhold til betaling.  

 
 5.5 Oppsigelse/endring av plass  
 Barnet beholder plassen til den sies opp, eller går ut av 4. trinn.  

Oppsigelse av plass, og ønske om endring i oppholdstid, skjer skriftlig til den enkelte 
skole. Oppsigelsestiden er én måned, det samme gjelder for endring av plasstilbudet, 
regnet fra den 1. i påfølgende måned.  

 
 5.5 Opptaksmyndighet  

Opptak av barn foretas av rektor ved den enkelte skole etter innstilling fra 
pedagogisk leder.  

 
 
 



 

6. BETALING  
 

6.1 Betaling for opphold  
Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for plasser ved SFO i forbindelse med 
budsjettbehandlinga. Endringer av betalingssatsene gjelder fra 1. januar.  
Foreldrebetalingen kreves inn en gang per måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri 
måned. Det gis ikke reduksjon i den månedlige betalingen ved stenging jul og påske 
eller i måneder med høytidsdager, skolefridager og planleggingsdager.  
Uansett oppstartdato i august, må det betales for hel måned. Betalingssatser finnes i 
Skaun Kommunes betalingsregulativ.  
Matpengene kreves inn av kommunekassen og føres på egen konto for hver enkelt 
skole. Satsene på matpengene fastlegges av kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlinga.  
 
6.2 Misligholdelse av plassen i SFO  
Dersom det ikke er betalt for opphold i 2 måneder og betalingsutsettelse ikke er 
innvilget, sies plassen opp av Skaun kommune.  

 
 
7. LEIKE OG OPPHOLDSAREAL  
 
SFO benytter skolens lokaler og leikearealer.  
 
 
8. ÅPNINGSTIDER  
 
SFO holder som hovedregel åpent mandag-fredag, kl. 0700-1700.  
SFOs åpningstider skal respekteres. Barna må være hentet før SFO stenges for dagen (innen kl.17.00). 
Dersom barna ikke blir hentet før stengetid, skal det betales ekstra for overtid.  
Alle SFO-ordninger har 5 planleggingsdager i løpet av året, SFO er da stengt.  
SFO-ordningens driftsår regnes fra 01.08. -31.07. SFO holder stengt f.o.m. 24.12 og til første virkedag 
etter jul, og i skolens påskeferie.  
SFO-ordningen holdes stengt 3 siste uker i juli.  
Det tas forbehold om tilstrekkelig nok påmeldte barn. Ved to eller færre påmeldte barn stenger SFO, 
dette gjelder ved alle skolefrie dager der det i forkant har vært gjennomført særskilt påmelding til SFO.  
 
9. SKYSS  
 
Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for skyss til og fra SFO.  
 
10. ANSVAR  
 
Skolen har ansvaret for barnet i den tiden det oppholder seg i SFO. Skaun kommune tegner 
ulykkesforsikring for alle barn i SFO. Kommunen har ingen erstatningsplikt overfor barnas ting i SFO. 


