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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE VED GRUNNSKOLENE I OS
1. Skolefritidsordningene eies og drives av kommunen og er administrativt tilknyttet
utdanningsseksjonen/vedkommende skole, og er en integrert del av skolens virksomhet –
medsamme normer og verdigrunnlag.
2. Vedkommende skole er opptaksmyndighet.
3. Skoleåret er opptaksperiode og gjelder for skoleårets 38 uker. Foreldrene kan si opp plassen
i skolefritidsordningen normalt med én- måneds varsel.
4. Skolefritidsordningen skal være et trygt omsorgs-, leke- og aktivitetstilbud til elevene på
småskoletrinnet og funksjonshemmede elever på småskole- og mellomtrinnet.
Lek, uten for mye organisering fra de voksnes side, skal ha en bred plass. Det skal tas
hensyn til barnas individuelle behov. Aktivitetene i skolefritidsordningen skal bl.a. ta sikte
på å:
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utvikle barnas evne til samarbeid og ansvar
styrke kreativitet og oppmuntre til fysisk utfoldelse
gi hjelp i forbindelse med leksearbeid

Dersom forholdene ligger til rette, kan kulturskole-/idrettsskoletilbud legges inn i tida for
SFO.
Slike tiltak skal være sjølfinansierende.
Det gis anledning til å spise og hvile, og det blir gitt tilbud om måltider etter behov i løpet
av dagen.
Skolefritidsordningen benytter skolens/barnehagens lokaler, uteanlegg og utstyr.
Arealnormene er de samme som i barnehagene.
Åpningstider etter behov mellom 07.00 og 16.30 inntil 38 uker pr. år, men kan også være
åpen i høst- og vinterferien når minst 4 barn har behov (se pkt. 14). SFO er ikke åpen på
elevenes fridager ellers i året.
Skolens leder har det overordnede administrative, økonomiske og pedagogiske ansvaret for
skolefritidsordningen. En daglig leder med pedagogisk utdannelse har ansvaret for
tilretteleggeng og koordinering av den daglige virksomheten. Den øvrige bemanningen
gjennomfører arbeidet etter veiledning og pålegg og består av 1 barne- og ungdomsarbeider/
assistent pr. 14 barn.
Skolefritidsordningene finansieres ved foreldrebetaling, statstilskudd og kommunal
bevilgning.
Betalingssatsene fastsettes ved den årlige budsjettbehandlingen.
Søskenmoderasjon: 25% for 2. barn, 50% for 3. og evt. flere .
Friplass kan tildeles på sosiale kriterier.
Dersom det gis spesialpedagogisk hjelp i SFO-tiden, skal denne være gratis.
Det betales for 4 måneder i høsthalvåret og 6 måneder i vårhalvåret.
Utgiftene til eventuelt måltid dekkes av foreldrene til selvkost.
Det tas sikte på å holde foreldrebetalingen så lavt som mulig.
Skyss til og fra skolefritidsordningen er foreldre/foresattes ansvar.
Betalingssatser (se gjeldene gebyrvedtak).

