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Vedtekter Skolefritidsordningen (SFO)

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gildeskål vedtas.

Vedlegg
1

Vedtekter skolefritidsordningen 2012

2

Forslag til reviderte vedtekter skolefritidsordningen

Bakgrunn for saken:
Skolefritidsordningen er regulert i opplæringsloven § 13-7:
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og
for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
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.
Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om

a. eigarforhold
b. kven som er opptaksmyndigheit
c. opptakskriterium
d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
e. foreldrebetaling
f. leike- og opphaldsareal
g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h. bemanning og leiing
Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet
kan gjere unntak frå kravet.
Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå
foreldra.
For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.
Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.”
Vedtektene skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet for å vurdere innhold og kvalitet i
forhold til pris. De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår.

Vurdering:
Vedtekter for skolefritidsordningene i Gildeskål ble sist endret i 2014, og det er behov for en
revidering i samsvar med sentrale bestemmelser og kommunale føringer. I arbeidet med
revidering av vedtektene, er det også sett på andre kommuner sine oppdaterte vedtekter.
Endringene fra vedtektene vedtatt i 2014 er i all hovedsak:
- Det er tatt inn en paragraf om formål og innhold for skolefritidsordningen.
- Kravet om politiattest er kommet inn.
- Oppsigelsestiden er endret til 1 måned. To måneders oppsigelse er uforholdsmessig
lang oppsigelsestid.
- Opptakskriteriene er endret med forslag om avslag på søknad om plass om det
foreligger ubetalte regninger for SFO.
- Det foreslås stengt julaften og nyttårsaften. Det har vist seg lite behov for plass disse
dagene. I tillegg ser vi at de aller fleste kommuner holder SFO stengt julaften og
nyttårsaften.
- Endringene i vedtektene for SFO er også sett i sammenheng med reviderte vedtekter
for barnehagene, spesielt med tanke på felles datoer for plandager i august.

Konklusjon:
Rådmannen foreslår at forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Gildeskål vedtas.

