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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 
I ÅMOT KOMMUNE. 

 
Utformet etter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) av 

17.07.1998 med endringer, sist 01.08.2013 
 

Vedtatt i Åmot kommunestyre 11.06.2013 i sak PS 13/47 
 
 

§ 1 EIERFORHOLD  
 
1.1 SFO eies og drives i kommunal regi. SFO drives i skolekretsene der behov er tilstede.  
 
 
§ 2 DRIFT OG FORMÅL  
 
2.1 SFO i Åmot kommune drives i samsvar med Opplæringslova og de av  
 Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, samt  
 kommunale vedtekter og vedtak i kommunestyret. Utgiftene til drift skal dekkes av  
 kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Størrelsen på foreldrebetalingen vedtas i  
 kommunestyret. 
 
2.2 SFO skal være et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn, utenom det obligatoriske 

skoletilbudet. SFO skal legge til rette for lek, kultur, fritidsaktiviteter og sosial læring  
med utgangspunkt i funksjonsnivå og interesse hos barna. 

 
2.3 SFO har egne lokaler på Rena skole. I Osen er SFO organisert i barnehagens 

lokaler. I tillegg disponerer SFO utearealer som er egnet til barns lek og andre  
aktiviteter. 

 
 

§ 3 STYRING OG LEDELSE 
 
3.1 Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Åmot er ansvarlig styringsorgan for SFO. 
 
3.2 SFO er administrativt underlagt enhetshetsleder, som har det overordnede  
 økonomiske, administrative og pedagogiske ansvaret for SFO.  
 
3.3 Rena skoles SFO skal ha ansatt avdelingsleder med pedagogisk høgskoleutdanning.  
 Ved Osen oppvekstsenter organiseres SFO sammen med  
 barnehagen. Avdelingslederen i barnehagen har samme ansvar for SFO barn som for  
 barnehagebarn. 
 
3.4 Alle ansatte i SFO ansettes i Åmot kommune på vanlige kommunale vilkår. Kravet om 

politiattest etter opplæringslovens § 10-9 gjelder for alle ansatte i SFO. 
 
3.5 SFO skal ha en ressursgruppe som består av virksomhetsleder,  
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avdelingsleder og 2 foreldrerepresentanter. Ressursgruppa er bindeledd mellom 
brukerne av SFO og kommunen. Ressursgruppa kan komme med forslag vedrørende 
driften av SFO eller andre forhold, men har ingen avgjørelsesmyndighet. 

 
3.6 SFO skal være en integrert del av skolen så langt dette er mulig og skal delta i  

nødvendig samarbeid. 
 
 

§ 4 BEMANNING  
 
4.1 For de første 12 plassene (antall barn tilstede samtidig) skal det være en voksen person 

tilstede. Deretter skal antallet voksne personer økes med en for hver 15. plass.  
 
4.2 Voksenpersonene skal ha pedagogisk høgskoleutdanning eller være fagarbeidere i  
 barne- og ungdomsarbeiderfaget eller ansatte assistenter. 
 
4.3 Administrasjonstid er ikke regnet inn i bemanningen. 
 
 
§ 5 ÅPNINGSTIDER  
 
5.1 Ved Rena skoles SFO gis et tilbud på skoledager, i skolenes høst- og 

vinterferie, på elevfrie dager og i skolenes sommerferie.  
 
SFO holder stengt på julaften, i romjula, i skolens påskeferie og på 5 
planleggingsdager. I tillegg holdes stengt 3 uker midt i skolens sommerferie. 
 

5.2 Ved Rena skole er SFO åpent fra 07:00 til 16:30 
 
5.3 Osen oppvekstsenter SFO samordnes åpningstiden med barnehagens åpningstid. 
 
5.4 Første året det søkes plass i SFO starter SFO-året 01. august. 
 
 
§ 6 OPPTAK  
 
6.1 Barn mellom 6 og 9 år (1. til 4. klasse) kan søke opptak i SFO. I tillegg kan eldre barn  

i grunnskolealder med spesielle behov søke opptak. Opptakskriteriene i § 7 legges til 
grunn ved opptaket. 

 
6.2 Dersom det er ledig kapasitet, kan plassene fylles opp med barn fra 5. klasse. 
 
6.3 Søknad om opptak av barn til SFO skal skje skriftlig til kommunen 

innen 1. mars for påfølgende SFO-år.  
 
6.4 Vedtak om opptak av barn til SFO delegeres til Rådmannen, Rådmannen har  

videredelegert denne myndigheten til virksomhetslederne. Opptaket gjelder for ett år  
om gangen.  
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6.5 Opptak i løpet av skoleåret kan skje hvis det er ledig plass, og vil da gjelde resten av 
SFO-året. Opptakskriteriene i § 7 vil bli lagt til grunn også ved supplerende opptak. 

 
6.6 Det kan klages på vedtak om opptak etter reglene for klager på enkeltvedtak etter 

Forvaltningsloven.   
 
 

§ 7 OPPTAKSKRITERIER 
 

7.1 Prioritert opptak 
Barn med nedsatt funksjonsevne har prioritet ved opptak i SFO. Det skal foretas 
en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne  

 
Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester § § 4-12 og 4-4 
annet og fjerde ledd har prioritert ved opptak. 

 
7.2 Ved opptak skal for øvrig følgende opptakskriterier i uprioritert rekkefølge legges til 

grunn for opptaket: 
 
 Barn med dokumentert helsemessige / sosiale eller psykiske vansker. 

 
 Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige / sosiale eller psykiske vansker.  

 
 Barn av enslige forsørgere i utdanning eller i arbeid som bor alene med barnet. 

 
 Barn til foreldre/foresatte som begge er yrkesaktive eller studerer. 

 
 Barn på 1. og 2. årstrinn. 

 
 Barn med annet morsmål enn norsk, dansk eller svensk. 

 
 

§ 8 BETALING  
 

8.1 Betalingssatsene for brukere av SFO vedtas av kommunestyret for ett år om gangen. 
Betalingen fordeles i like store beløp over 11 måneder med juli som betalingsfri 
måned. Betalingssatsene inkluderer bruk av SFO plassen i ferier og på fridager. 
 
Søskenmoderasjon i samsvar med kommunestyrets til en hver tid vedtatte satser. 

 
8.2 Bruk av SFO i flere dager pr. uke enn det er tildelt plass, f.eks. i skolenes ferier, kan 

skje hvis det er plass, og ikke medfører endringer av betydning for driften av SFO.   
Betaling i slike perioder beregnes etter påmelding og dette kommer i tillegg til  
kostnadene til den vanlige plassen barnet har i SFO.  

 
8.3 Ved sammenhengende sykdom i 2 uker eller mer gis det fritak for foreldrebetaling ved  
 dokumentasjon fra lege. 
 
8.4 Betaling for plass i SFO skjer etter vanlige betalingsregler. Hvis betaling ikke har  
 funnet sted innen 30 dager etter forfallsdato, skal barnet evt. barna utestenges fra SFO  
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 hvis ikke rådmannen etter søknad har forlenget betalingsfristen. 
 

Tilbud om plass gjøres betinget av at søkeren ikke står til rest med verken  
 barnehage/SFO betaling. All betaling skal være oppgjort innen angitt frist. 
 

Foreldre/foresatte må søke om plass på nytt etter at barnet er utelukket fra SFO hvis de 
fortsatt ønsker plass. 

 
 
§ 9 OPPSIGELSE AV PLASS 
  
9.1 Oppsigelse av plass skal skje skriftlig Visma Flyt skole med en oppsigelsesfrist på en 

måned fra den 1. eller den 15. i måneden. Det må betales for oppsigelsestiden.  
 
9.2 Hvis oppsigelse kommer etter 1. mai må det allikevel betales for resten av SFO-året. 
 
9.3 Dersom man flytter fra kommunen kan man få betalingsfritak for perioden ut over 1.  
 mnd etter 1. mai. 
 
 
§ 10 LEKE OG OPPHOLDSAREAL 
 
10.1 SFO disponerer egen base.  
 
10.2 SFO har tilgang på skolens øvrige klasserom, spesialrom og uteområder. 
 
 
§ 11 INTERNKONTROLL 
 
11.1 SFO er underlagt kommunens rutiner for internkontroll. 
 
 
§ 12 FORSIKRING 
 
12.1 Åmot kommune har forsikret alle skolebarn. Forsikringen dekker ulykkesskade som 

rammer barna mens de er på skolen/SFO og på ekskursjoner/reiser, samt direktevei til 
og fra skole/SFO.  

 


