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Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Opplæringsloven § 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter
skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. Videre skal skolefritidsordningen ha
egne vedtekter. Vedtektene skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet til å vurdere innhold og kvalitet
i forhold til pris jamfør merknader til bestemmelser i Ot.prp.nr 60.
I kommunestyret den 20.06.2017, og videre den 28.11.2017 ble følgende vedtekter vedtatt:

§ 1. Formål.
Barna skal gis omsorg og tilsyn. Det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Arealene inne og ute må være tilpasset den
aktiviteten som drives. Barna har samme rett til et godt miljø på SFO som i skolen. Opplæringslovens § 9a 1 sier at: «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø
som fremmer helse, trivsel og læring.» Det skal arbeides systematisk for å fremme helsen, miljøet og
sikkerheten for elevene. I tillegg til opplæringsloven, gjelder også forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler for skolefritidsordningen.
§ 2. Eierforhold.
Skolefritidsordningene eies og drives av Vestvågøy kommune etter de retningslinjer som er vedtatt av
Kommunestyret og § 13.7 i Opplæringslova med forskrifter. Skolefritidsordningene er lokalisert til
kommunens barneskoler.
§ 3 Opptaksmyndighet.
Vestvågøy kommune er opptaksmyndighet. De som ønsker plass søker på kommunens hjemmeside
https://vestvagoy.ist-asp.com/vestvagoypub/login.htm. Rektor er delegert myndighet til å innvilge/avslå
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søknad. Svar på søknad skal skje senest etter 14 dager. Søknader behandles som et enkeltvedtak med blant
annet hva det fattes vedtak om, vedtakets varighet, klageadgang, klagefrist, klageinstans mv.

§ 4 Opptakskriterium.
Elever i 1. – 4. klassetrinn og elever i 1. – 7. klassetrinn med særskilte behov skal ha et tilbud om
skolefritidsordning. Er det ikke plass til alle som søker, skal de minste elevene og elever med særskilte
behov prioriteres.
§ 4.1 Opptaksperiode
Hovedopptaket har søknadsfrist 1. april. Det kan søkes om plass gjennom hele året. Barn som har fått plass
i SFO, beholder denne til og med 4. trinn om den ikke sies opp før.
§ 4.2 Oppsigelse
Oppsigelse av plassen må skje skriftlig via kommunens hjemmeside. Oppsigelse må skje senest en måned
før elevens siste planlagte dag på SFO. Dersom plassen sies opp mellom den 1. og 14. i en måned har en
plass og betaler til og med den 14. i neste måned. Sies plassen opp mellom den 15. og 30. (31.) har en plass
og betaler for hele den neste måneden. Det kreves betaling ut vårhalvåret for barn som slutter etter 1.
April.
§ 5 Foreldrebetaling.
Det gis mulighet til å kjøpe hel og halv plass i 10 eller 11 måneder. De som velger 10 måneder får et tilbud
når skolen holder åpent. De som velger 11 måneder får også et tilbud når skolene holder stengt unntatt
juleferie, påskeferie og juli måned.

§ 5.1 Betalingssatser
Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret, og rådmannen kan foreta årlige prisjusteringer. Betaling for
mat kommer i tillegg. Det betales for 10 eller 11 måneder i året, også om barna ikke møter alle dagene. Juli
er betalingsfri måned.
For oppdaterte betalingssatser se kommunens hjemmeside under SFO
-

Hel plass i 10 måneder (når det er skole) gir plass i 25 timer fordelt utover en uke. Betalingen
fordeles på 11. måneder.
Halv plass 10 måneder (når det er skole) gir 12 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på
11. måneder.
Hel plass 11 måneder (inkl.høstferie, vinterferie) gir tilbud 25 timer fordelt utover en uke.
Halv plass 11 måneder (inkl.høstferie og vinterferie) gir 12 timer fordelt utover en uke.
Det gis også SFO tilbud i ferieukene, siste uken i juni (1 uke) og august (ca 3 uker). Kostnaden er lik
en måned hel plass 11 mnd.
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-

-

Elever på hel plass 11 måneder har tilbud ca. 3 og en halv dag (25t) i ferieukene. Dersom de ønsker
det kan de få 100 % oppdekning (tilbud 5 dager i disse ferieukene), mot en ekstra kostnad.
Elever som har SFO plass kan kjøpe ekstra timer ved behov. Behov må avtales med SFO – leder i
god tid før timene skal benyttes (3 dager før).
Fleksibel timebruk. Hovedregel er at timer ikke kan samles opp for senere bruk, jamfør behov for
forutsigbarhet knyttet til bemanning av SFO. For å gi en god ordning for de som jobber turnus
vedtok kommunestyret i juni 2018 følgende: «Beregningen av benyttede timer for elever med halv
plass foretas pr. måned. Dette for å tilrettelegge for foreldre som jobber turnus, og har ulike behov
fra uke til uke. Forutsatt at det ikke skapes bemanningsmessige konsekvenser.»

§ 5.2 Manglende betaling
Dersom fastsatt foreldrebetaling ikke finner sted til rett tid, kan SFO-plassen bli sagt opp med 2 måneders
skriftlig varsel.
§ 5.3 Kjøpe enkeltdager for barn som ikke har SFO plass
Dersom spesielle situasjoner skulle oppstå kan det gis mulighet for å kjøpe enkeltdager også for barn som
ikke til daglig går på SFO. Dette forutsetter at det ikke utløser behov for å leie inn ekstra personell. Det tas
kontakt med SFO – leder.
§ 5.4 Søskenmoderasjon
Det gis 30 % søskenmoderasjon fra barn nummer 2. Vedtatt i kommunestyret i budsjettmøte 2018.
§ 5.5 Kostpenger
Kostpenger settes av den enkelte SFO ut fra type mat som serveres.
Ballstad: Frokost, lunsj, ett varmt måltid pr uke.
Buksnes: Frokost, lunsj, ett varmt måltid pr uke.
Bøstad: Frokost, lunsj, ett varmt måltid pr uke.
Fygle: Frukt, lunsj, melk og ett varmt måltid hver mandag.
Leknes: Frokost, lunsj, ett varmt måltid pr. uke. Frukt serveres på slutten av dagen.
Svarholt: Frokost, lunsj, ett varmt måltid en gang pr uke.
§ 6. Leke og oppholdsareal
Vestvågøy kommune tilbyr SFO ved alle de seks kommunale skolene. Skolene har et større hovedrom som
de beskriver som «basen» (stort samlingssted). De ulike SFO har følgende areal til disposisjon:
Ballstad: Ballstad har eget bygg til SFO, to store rom m/eget kjøkken og toaletter. SFO bruker også gymsal
når den er ledig, samt uteområdet og nærmiljøet. SFO basen er på 150 m2, gymsal på 230 m2 og
uteområdet er på 6300 m2.
Buksnes: Skolen har fire klasserom og to grupperom som de kan bruke i tillegg til basen. Arealet på skolen
som SFO disponerer er på ca 450 m2. I tillegg har skolen et stort uteområde.
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Bøstad: Skolen bruker SFO-basen, klasserom, gymsal og skolegården. Barna har stor boltreplass rundt
skolen, med mange nye lekeeapparater. Innedelen er på ca 650 m2 , og uteområdet er på ca 4100 m2.
Fygle: I hovedsak brukes SFO basen, Gymsal, skolegård, skolekjøkken og noen andre arbeidsrom, men
øvrige rom ved skolen kan benyttes ved behov. Barna har stort og variert areal å oppholde seg på. I tillegg
brukes akebakke og skøyteis når det er mulighet til det. Det brukes i hovedsak et inne areal på ca. 370 m2
inklusiv gymsal, men resten av skolen kan benyttes ved behov. Skolen har stort uteområde.
Leknes: SFO – base med tilhørende rom. Skolen har et stort uteområde med lekeapparater, mulighet for
ballspill, skaterampe mm. Basseng tilbys de største barna.
Uteareal Leknes: Ballbinge og rampe ca 1100 m2, Forside barneskole 400 m2, Bakside/skog barneskole 1100
m2, Totalt uteareal er ca 2600 m2.
Selve skoledelen SFO Leknes benytter er den delen som går fra 1-4 trinn, hvor en disponerer hele bygget.
Dette utgjør 1200 m2 (da er personal del, møtrerom o.l. trukket i fra), vi har totalt tilgjengelig 9 klasserom
på størrelser rundt 60 m2.
Svarholt: Skolen bruker SFO-basen, gymsal, et stort og variert uteareal og klasserom. Dette utgjør ca. 280
m2. I tillegg disponerer SFO 110 m2 ekstra på onsdager da 1.-4. trinn har fri (heldags SFO).
§ 7. Åpningstider og tilbud i ferier
SFO følger skoleruta, og er åpen 11 måneder i året. Juli er feriemåned. I juli gis det et tilbud i ferieklubben.
Vestvågøy kommune tilbyr i tillegg SFO ved alle skolene i juni og august fra 2018. Tilbudet evalueres høsten
2018. I forbindelse med evalueringen høsten 2018 vurderes også om det er mulig å ha SFO hele året.
§ 7.1 Daglig åpningstid
På Svarholt har de åpent fra 0645 til 1630. De øvrige skolene har åpent fra 0700 – 0830, og 1300 -1630. Se
den enkelte skoles dagsplan.
§ 7.2 Fratrekk
Foresatte kan ikke kreve fratrekk dersom elevene er borte noen dager eller de tar ut ferie på andre
tidspunkter enn avsatte ferier i skoleruta. Det gis fratrekk inntil 2 timer leksehjelp for de som har full plass.
§ 7.3 Plandager
Det skal settes av inntil 5 planleggingsdager i året. Foresatte informeres om dette i god tid.
§ 8 Ledelse
Rektor er administrativ og faglig leder av SFO.
§ 9 Bemanning
Bemanningen i barnegruppene skal være i forhold til antall barn som er til stede, barnas alder, og i tillegg
eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper. Det skal som hovedregel ikke være
mer enn 11 barn pr. voksen.
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§ 10 Taushetsplikt
Personalet på SFO og medlemmer av utvalg har taushetsplikt etter de retningslinjer som gjelder i
Forvaltningslovens § 13.
§ 11 Politiattest
Den som skal tilsettes i SFO, må legge fram politiattest etter Opplæringsloven§ 10 - 9.
§ 12 Forsikring
Barn i SFO er forsikret på samme måte som barn i grunnskolen.
§ 13 Skyss
Det gis ikke rett til skyss før og etter SFO, siden dette er et frivillig tilbud.
§ 14 Oppdatering
Vedtektene oppdateres slik at de er i samsvar med lover, forskrifter, sentrale bestemmelser og kommunale
vedtak. Revidering av vedtektene som følge av lov- og forskriftsendringer, prisendringer og kommunale og
sentrale vedtak foretas administrativt og gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Vennlig hilsen

Irene Hansen
Enhetsleder

Tor Arntzen
Rådgiver - skole
Etter fullmakt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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