
 

OS KOMMUNE          10.09.20 

  

Vedtekter for skolefritidsordningene (SFO) ved 
grunnskolene i Os  

1. Skolefritidsordningene eies og drives av kommunen og er administrativt tilknyttet 
oppvekst/vedkommende skole, og er en integrert del av skolens virksomhet – med de 
samme normer og verdigrunnlag.  

2. Vedkommende skole er opptaksmyndighet.  

3. Skoleåret er opptaksperiode og gjelder for skoleårets 38 uker samt høst- og vinterferien. 
Foreldrene kan si opp plassen i skolefritidsordningen normalt med én- måneds varsel.  

- I tillegg tilbys sommerklubb rett etter skoleslutt, omfang etter behovskartlegging, egen 
påmelding og fakturering.  

4. Skolefritidsordningen skal være et trygt omsorgs-, leke- og aktivitetstilbud til elevene på 
småskoletrinnet samt elever på mellomtrinnet med spesielle behov. 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:  

• utvikle barnas evne til samarbeid og ansvar 
• styrke kreativitet og oppmuntre til fysisk utfoldelse  

Dersom forholdene ligger til rette, kan kulturskole-/idrettsskoletilbud legges inn i tida for 
SFO. Slike tiltak skal være selvfinansierende.  

5. Det gis anledning til å spise og hvile, og det blir gitt tilbud om måltider etter behov i løpet 
av dagen.  

6. Skolefritidsordningen benytter skolens klasserom, uteanlegg og utstyr. Lokalene skal være 
tilpasset aktiviteten som drives.  

7. Åpningstider er kl. 07.00 til kl. 16.30 i opptaksperioden som beskrevet i punkt 3.  

8. Rektor har det overordnede administrative, økonomiske og pedagogiske ansvaret for 
skolefritidsordningen. En daglig leder (helst med pedagogisk utdannelse) har ansvaret for 
tilrettelegging og koordinering av den daglige virksomheten. Den øvrige bemanningen 



gjennomfører arbeidet etter veiledning og pålegg av daglig leder og består av 1 barne- og 
ungdomsarbeider/ assistent pr. 14 barn.  

9. Skolefritidsordningene finansieres ved foreldrebetaling, statstilskudd og kommunal 
bevilgning.  

10. Det betales for 4 måneder i høsthalvåret og 6 måneder i vårhalvåret. 
 

11. Utgiftene til eventuelt måltid dekkes av foreldrene til selvkost. 
 

12. Skyss til og fra skolefritidsordningen er foreldre/foresattes ansvar.  

13. Betalingssatser (se gjeldene gebyrvedtak). Gjeldende betalingssatser, 
søskenmoderasjoner og gjennomgående søskenmoderasjoner (barnehage/SFO) fastsettes 
og vedtas årlig enten politisk eller administrativt med virkningstidspunkt normalt den 1. 
januar hvert år.  

 

Vedtektene er vedtatt i Formannskapet i Os kommune 10.09.20 

 

 

 

 


