
 

 

 

  

SFO VEDTEKTER 

Gjeldende fra 01.08.23 

KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I NES-SKOLEN. 

(Vedtatt i Nes skolestyre 25.03.92 - sak 31/92. Endret ved vedtak i Nes skolestyre 27.05.92 - sak 
41/92, 17.03.93 - sak 14/93, 26.05.93 - sak 27/93, 29.09.93 - sak 44/93, 04.05.94 - sak 15/94, 
05.10.94 - sak 28/94, kommunestyret 13.12.94 - sak 108/94, opplæringsutvalget 01.10.97 - sak 
0028/97, opplæringsutvalget 05.06.01 – sak 0011/01, opplæringsutvalget 06.11.01 – sak 
0021/01, opplæringsutvalget 07.05.02 – sak 0004/02, opplæringsutvalget 10.09.02 – sak 
0009/02, opplæringsutvalget 04.02.03 – sak 0010/03, kommunestyret 09.12.03 – sak 105/03, 
Opplæringsutvalget 06.06.06 – sak 0010/06, Opplæringsutvalget 14.08.07-sak 07/16, 
Opplæringsutvalget 06.10.09 - sak 9/21, kommunestyret 15.12.09, kommunestyret 09.03.10, sak 
10/7, kommunestyret 18.05.10 sak 10/29, kommunestyret 13.11.12 sak 12/99, utvalg for 
oppvekst helse og velferd 03.09.13 sak 13/37, kommunestyret 20.12.16 sak 16/190, 
Kommunestyret 28.05.19 sak 19/565. Sist endret i kommunestyret 28.02.23 

1.MÅL/HENSIKT 

Skolefritidsordningen/(SFO) er et frivillig tilbud for alle barn på 1. – 4. trinn som 
ønsker det, og for elever med nedsatt funksjonsevne på 5. – 7. trinn. 
SFO er i hovedsak finansiert gjennom foreldrebetaling. 

SFO skal bidra til å skape gode oppvekstsvilkår i lokalmiljøet. SFO skal legge 
til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesse hos barna. Det skal tilstrebes helhet og 
sammenheng mellom skoledelen og fritidsdelen 

Den skal dekke barns behov for omsorg og tilby men ingsfylte aktiviteter. 
Tilbudet skal ivareta den frie barnekulturen, gi muligheter for spontan lek i et 
trygt miljø. Inneholde aktiviteter som tar vare på, videreutvikler barnas 
kreativitet og stimulerer til positiv personlighetsutvikling. 

SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag og normer.  Det legges vekt 
på sosial kompetanse og livsmestring gjennom lek og læring. 

2.EIEFORHOLD/POLITISK STYRING 

Nes kommune eier og driver SFO knyttet til barneskolene, unntatt der behovet 
er mindre enn 10 plasser. 
Foreldre (FAU) gis anledning til å starte skolefritidstilbud der det på grunn av 
for liten deltakelse ikke finnes kommunale ordninger. 

Kommunestyret vedtar målsetning og økonomiske rammer, samt vedtar 
foreldrebetaling dersom denne binder opp kommunale bevilgninger. 
Utvalg for oppvekst, helse og velferd har politisk beslutningsmyndighet på 
områder som ikke tilligger kommunestyret. 
 

3.ADMINISTRATIV/FAGLIG LEDELSE OG BEMANNING 
Virksomhetsleder er øverste administrative og faglige leder for SFO. 
 
Rektor er administrativ og faglig leder på skolenivå. 
 



 

Daglig leder av SFO har ansvar for den daglige driften og gjennomføring av 
tiltak og driftsansvar under rektors ledelse. 

Daglig leder er i skolens ledergruppe. 

Øvrige ansatte i SFO er barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. 

Bemanning i SFO beregnes ut fra 18 barn per voksen, uavhengig av barnets 
oppholdstid og alder. Hver virksomhet beregner bemanningen ut fra antall 
påmeldte barn. 

Det skal sikres forsvarlig bemanning i hele åpningstiden på SFO.Tid til ledelse kommer i 
tillegg og avsettes på den enkelte SFO utfra sentralt 

gitte normer. 
Veiledende norm er inntil: 

• 50 % stilling for ordninger med mindre enn 70 barn. 

• 60 % stilling for ordninger med 70-99 barn. 

• 75 % for ordninger med 100-129 barn. 

• 100 % stilling for ordninger med 130 barn eller flere. 

Ved den enkelte SFO skal det avsettes tid til planlegging. 

4.RÅD FOR SFO 

Råd for SFO består av rektor, daglig leder og 2 representanter, som velges av 
og blant foreldrene. Disse betraktes på lik linje med foreldrekontakter. 
Etter avtale med FAU på den enkelte skole, kan SFO-kontaktene møte i FAU 
som representanter for SFO. 
Råd for SFO behandler praktiske sider ved ordningen og foretar kontinuerlig 
evaluering. Råd for SFO skal brukes aktivt i arbeidet med godt miljø og 
samarbeid hjem-SFO. 

5.INNHOLD 

Rammeplan for SFO ble vedtatt 01.08.2021 og gjelder som forskrift. SFO skal legge til 
rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og 
interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.  

Den enkelte SFO bør ha stor grad av frihet i valg av innhold og arbeidsmåter. 
Frilek, organiserte aktiviteter og bespisning i trygge omgivelser vil høre 
naturlig hjemme i ordningen. 
 

6.ÅPNINGSTIDER 

Åpningstid i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00, hvis det er behov for det.  

SFO er åpen alle virkedager (mandag – fredag) unntatt 4 hele uker i juli (se skoleruta for 
konkrete ukenummer), jul- og nyttårsaften samt onsdag før skjærtorsdag.  
SFO er stengt alle helligdager og offentlige fridager. 

Alle elever med plass på SFO vil får tilbud  alle virkedager i jul og påske.  
Lokalisering av tilbudene vil vurderes i hver enkelt ferie. Vurderingen 
skal i størst mulig grad ta hensyn til tilhørighet for påmeldte barn. Det vil 
være vanlig åpningstid med mindre det avtales kortere åpningstid 
tilpasset aktuelle foreldres/foresattes behov.  



 

SFO har fem planleggingsdager i løpet av skoleåret som følger skoleruta og 
samkjøres med planleggingsdagene til skole/barnehage. Planleggingsdagene 
sammenfaller med skolens planleggingsdager, og kommer fram på skoleruta.  
 

7. INNMELDING/UTMELDING OG BETALING 

Det er lik foreldrebetaling på alle SFO-ene i kommunen. 

Det er to type plasser; under og over 12 timer per uke. Kost kommer i tillegg. 
Kommunestyret vedtar satsene. 

Elever på 1. trinn har 12 timers gratis SFO. Kost kommer i tillegg. Fra og 
med høsten 2023 utvides denne ordningen til også å gjelde elever på 2. 
trinn.  
Generelt tas det forbehold om endringer. Ordinært endres satsene hvert 
år med virkning fra januar. Prisøkningen varsles i lokalpressen og på 
kommunens hjemmeside. 

Det gis søskenmoderasjon til familier med søsken i SFO. Reduksjonen gis 
på det yngste barnet se under priser på våre hjemmesider. www.nes-
ak.kommune.no.  

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen for et SFO-
tilbud på 1.–4. trinn skal utgjøre maksimalt seks prosent av inntektene til 
husholdningen. For mer informasjon og søknad om redusert 
foreldrebetaling se under Skolefritidsordningen kommunens hjemmesider  

I skolens ferie- og fridager kan det kjøpes plass som faktureres to ganger i 
skoleåret. Det gjøres i oktober(for august til og med desember) og februar(for 
januar til og med juni). Gjelder barn med deltidsplass på SFO. Foresatte må 
søke for hvert halvår. 

Barna må ha faste frammøtedager og tider. Faste turnusordninger 
godtas. Forandring av turnus må avtales med SFO i god tid før endringen 
gjennomføres. 
Innmelding og utmelding sendes elektronisk via våre nettsider. 
www.neskommune.no. Skolen bekrefter opptak og utmelding. 
Inntil utvalg for oppvekst, helse og velferd gjør annet vedtak, er SFO i 
kommunen et tilbud til alle elever på 1. – 4. trinn som ønsker det og til elever 
med nedsatt funksjonsevne og psykososiale vansker m.v på 5. – 7. trinn. 
Hvis utvalg for oppvekst, helse og velferd på grunn av fysiske forhold eller 
lignende vedtar begrensning i antall deltakere gjelder følgende 
opptakskriterier: 

1. Funksjonshemmede barn i 1. - 4. trinn. 
2. Yngre barn går foran eldre. 
3. Eldre barn med særskilte behov. 
 
Klage på avslag om opptak behandles etter reglene i forvaltningsloven og 
opplæringsloven. 

Foreldrebetalingen regnes for 11 måneder i året. Perioden 1.-31. juli er 
betalingsfri. 
Foreldrebetalingen starter fra og med 1. aug., selv om barnet begynner 
senere i måneden. Innmelding til SFO for skolestartere gjelder fra 01.08. 
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Senere i skoleåret kan elever meldes inn i SFO med oppstartdato og 
foreldrebetaling fra og med den 1. i hver måned, hvis det er ledig plass i 
tilbudet. Faktisk startdato i SFO kan fravikes etter avtale, men 
foreldrebetalingen begynner uansett fra og med den 1. i den måneden eleven 
starter i tilbudet. 

Tildelt plass i SFO beholdes til denne sies opp eller senest til eleven går ut av 
4. trinn. Oppsigelsesfristen/endringsfristen settes til en måned gjeldende fra 
den første i måneden. Fristen kan fravikes, for eksempel ved bytte av 
nærskole. Virksomhetsleder for Utdanning avgjør hvorvidt fristen skal fravikes 
i det enkelte tilfelle. 

Legeerklæring over 14 dager gir fritak for betaling. 

Betaling skjer til økonomiavdelingen i Nes kommune, 
forskuddsvis/etterskuddsvis hver måned. Økonomiavdelingen sender faktura 
med forfall den 20. i inneværende måned. Ved for sen betaling vil kommunen 
kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. 
Manglende betaling fører til videre innkreving med de til enhver tid gjeldende 
lovregulerte inkassosalærer, og til oppsigelse av plassen. Hvis ny betalingsfrist 
ikke overholdes, kan kravet inndrives gjennom rettslig inkasso. Kommunen 
sender en purring forut for dette. 
Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage/SFO må være 
oppgjort før barnet starter på SFO. 
Betalingen må være a jour per 01. august hvert år. Restansehavere mister 
retten til å påbegynne nytt år i SFO. 
Ved for sen henting blir foreldre/foresatte fakturert et gebyr på kr. 250,- 
per påbegynt halvtime. 
Hvis barnet gjentatte ganger blir hentet etter åpningstid, kan virksomhetsleder 
for Utdanning fatte vedtak om at barnet mister plassen. 
Fra statens side forutsettes det at de foresattes økonomi ikke skal hindre barn 
fra å delta i SFO. Søknad om hjelp til betaling av SFO-plass rettes til NAV, 
som behandler søknadene etter egne retningslinjer. 

8. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

SFO skal ha en egen definert base i skolen. Basen kan defineres som 
opplæringsareal i skoletida. I tillegg til basen skal tilbudet kunne benytte 
arealer ved skolen som er hensiktsmessig for gjennomføringen av tilbudet, når 
disse arealene ikke brukes til opplæring. 

SFO benytter skolens uteområde. Uteområdet skal være tilrettelagt for lek. 
Hvis de fysiske forholdene ved skolen setter begrensning for antall barn som kan tas inn i 
SFO, legges dette fram for Hovedutvalget for oppvekst, helse og velferd som egen sak. 

9.BESPISNING 

Den enkelte SFO må legge fysisk til rette for måltid som fremmer 
matglede, sosialt samvær, trivsel og helse (jfr. Nasjonal faglig retningslinje 
for mat og måltider på skolen). 

10.SKYSS 

Skyss til og fra SFO må foreldrene besørge selv. 



 

11.ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING 

SFO har ikke erstatningsansvar for medbrakte personlige eiendeler. 

Barn på skole og SFO i Nes kommune er kollektivt ulykkesforsikret for den 
tiden de oppholder seg på skolen, på turer o.l som er arrangert av 
skole/SFO. Og på direkte vei til og fra skole/SFO. 


