Vedtekter for
skolefritidsordningen
i Sunndal kommune
Gjeldende fra 1. august 2022

Kraftsenteret mellom fjord og fjell

Hjemmel og formål
Skolefritidsordninga (SFO) er hjemlet i Opplæringslovens § 13-7 og skal legge til rette for leik, kulturog fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Innhold og
organisering av SFO-tilbudet skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og
kvalitetsplaner.
Opplæringslovens regler i kapittel 9A om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, gjelder også i SFOtiden.

Eierforhold
SFO ved grunnskolene i Sunndal eies av Sunndal kommune.

Bemanning og ledelse
Rektor er administrativ og faglig leder for SFO. Rektor kan delegere myndighet til en særskilt leder for
skolefritidsordningen.
Bemanningen av skolefritidsordningen avgjøres kommunalt ut fra lokale forhold og behov.
Bemanningen ved hver SFO-enhet skal tilpasses etter antall barn, barnas alder og oppholdstid. Det tas
utgangspunkt i at det i gjennomsnitt er én ansatt per 13 barn.
Personalet i SFO er underlagt samme taushetsplikt som personalet i skolen, og må vise politiattest ved
ansettelse.
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Leke- og oppholdsareal
SFO disponerer ute- og inne-arealer ved den enkelte skole som er egnet til formålet.
Arealene skal være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skole og barnehage.
I skolestengte perioder samles SFO-tilbudet til ett felles tilbud ved Sande skole.

Opptaksmyndighet og påmelding
Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet.
Påmelding sendes digitalt via Visma Flyt Skole. Lenke til påmelding og informasjon om
påmeldingsfrister finnes på Sunndal Kommunes hjemmeside.

Opptakskriterium
Foresatte må søke om SFO-tilbud.
Rett til SFO-plass gjelder alle barn på 1.–4. års trinn og barn med særskilte behov på 1.–7. års trinn,
som er bosatt i Sunndal kommune.

Opptaksperiode
Tildeling av SFO-tilbud skjer ved et hovedopptak om våren, og søknadsfrist finnes på Sunndal
kommunes hjemmeside. Det gis likevel anledning til å søke plass gjennom året, men dersom det er
flere søkere enn det er kapasitet til, blir barn med særskilte behov prioritert først, deretter barn i 1.
trinn. Ellers gjøres prioriteringen ved loddtrekning.
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Tildelt SFO-plass beholdes til og med 4. trinn eller til avtalen sies opp av foresatte. Tildelt SFO-plass for
barn med særskilte behov fra 5.–7. trinn beholdes til og med 7. trinn eller til avtalen sies opp av
foresatte. Det vil si at man ikke trenger å søke på nytt hvert år.

To typer tilbud
Ordinært SFO-tilbud
Kommunens plikt til å tilby skolefritidsordning gjelder før og etter skoletid i skoleåret. Dette tilbudet
samsvarer med skoleruta for Sunndal kommunes grunnskoler, og omfanget er 190 dager per skoleår.
Dette kalles for det ordinære SFO-tilbudet.
Det kan velges mellom tre alternativer i det ordinære SFO-tilbudet:
•

Fulltid (morgen + ettermiddag)

•

Morgenplass

•

Ettermiddagsplass

Tilleggstilbud SFO
I Sunndal kommune tilbys også SFO på skolefrie dager i skoleåret og i perioder utenfor skoleåret,
inkludert juli. Dette kalles for tilleggstilbud SFO.
Det er egne påmeldingskjema til tilleggstilbudene slik at kommunen skal få oversikt over
bemanningsbehovet. Påmeldingen er bindende.
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Oppholdstid
Barnets samlede oppholdstid i skole og SFO må ikke overstige 8 ¾ time per dag. Alle barn skal ha fire
ukers ferie fra SFO. Av disse skal minst tre uker avvikles sammenhengende i løpet av skolens
sommerferieperiode.

Åpningstid
SFO er åpent i tidsrommet 0730 – 1615. Dersom minst tre barn ved den enkelte skole har reelt behov
for det, utvides åpningstiden til tidsrommet 0645 – 1630. Dette gjelder for alle SFO-tilbudene.
Kommunen har tilbud om SFO hele året, med følgende unntak og begrensninger:
•

SFO er stengt i 5 planleggingsdager pr/år.
Informasjon om når disse dagene avvikles, skal gå ut til foreldrene i god tid. Rektor har ansvar for å
informere om dette.

•

Begrensning i SFO tilleggstilbudet på juli.
Det må være påmeldt minst 3 elever for at ukestilbudet i juli skal iverksettes.

Foreldrebetaling
Kommunens utgifter til skolefritidsordningen dekkes gjennom foreldrebetalingen, og kommunestyret
fastsetter satsene for oppholdsbetaling for SFO hvert år.
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Årskostnaden for en ordinær SFO-plass
Vedtatt oppholdskostnad for en ordinær SFO-plass gjelder for 190 dager i året, i samsvar med
skoleruta for skolene i Sunndal. Kostnaden fordeles jevnt utover 11 måneder (august-juni) uavhengig
av antall skoledager i den enkelte måned. Det vil si at faktura-beløpet for august og juni er det samme
som for de andre månedene i skoleåret, selv om det er færre ordinære SFO-dager i disse månedene.
De gjeldende prisene finnes på kommunens hjemmeside.
Bare langvarig sykdom (over 1 måned) kan gi rett til å slippe foreldrebetaling.
Plassen går tapt etter to måneders manglende betaling.

Moderasjonsordninger i det ordinære SFO-tilbudet
Søskenmoderasjon
Dersom eleven har søsken som også har SFO-plass, gis det 30 % moderasjon i prisen ved ett søsken og
50 % moderasjon ved to søsken eller flere. Foreldrene må opplyse om søsken i SFO ved påmelding.
Redusert foreldrebetaling
Dette er inntektsgradert moderasjon som tilbyr reduksjon i foreldrebetalingen, slik at den utgjør
maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen per barn. Bestemmelsen gjelder for foreldre
med barn på 1. til 4. trinn. Foreldre må selv søke om dette.
Gratis SFO for 1. klassinger
Nytt fra skoleåret 2022/2023 er 12 timer gratis SFO-plass for 1. klassinger. Dette gjelder også om man
kun benytter deltidstilbud.
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Kostnaden for tilleggstilbudet i SFO
I skoleårets fridager og ferieperioder kan det kjøpes enkeltdager. Uker der alle dagene ligger i juli
måned, kan ikke deles opp i enkeltdager, men kan kun bestilles som hele uker til en ukespris.
Prisene på enkeltdager og juli-uker finnes på kommunens hjemmeside.

Oppsigelse
Oppsigelse av SFO-plass skal gjøres skriftlig til rektor.
Oppsigelsesfristen er én måned fra den 1. i måneden etter oppsigelsesdatoen. Dette betyr at det blir
krevd full månedsbetaling i den måneden oppsigelsen ble mottatt og i den påfølgende måneden.
Dette gjelder selv om eleven slutter å bruke plassen før oppsigelsestida er ute.
Oppsigelse av plass med virkning etter 1. april i SFO-året blir ikke godtatt. Det betyr at for å slippe å
betale ut SFO-året, må man si opp plassen før 1. mars.
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