
 

   

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE 

SKOLEFRITIDSORDNINGER 

Vedtatt av Leirfjord kommunestyre i møte 16.12.13,                      

sak 51/13 (arkivsak 13/328) 

 

 

 

 

Utarbeidet av: A. Levang Dokumentnummer: 7.03.01.03-02 Dato: 16.12.13 Versjon: 02 Side 1 av 4 

 

§ 1 FORMÅL 
Skolefritidsordning er et tilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. 
t.o.m. 4.årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7-årstrinn jfr. Opplæringslova 
§ 13-7. Innhold og virksomheter skal preges av barns behov for omsorg, lek, 
kulturaktiviteter og sosial læring. 
 
Det legges vekt på at skolefritidsordningen lokaliseres og organiseres slik at barns 
behov for et helhetlig oppvekstmiljø blir ivaretatt. 
 
§ 2 RAMMER FOR DRIFTEN 
Skolefritidsordningene skal drives i samsvar med de retningslinjer som er vedtatt av 
kommunestyret. 
 
§ 3 LOKALISERING 
Der det er mulig, skal skolefritidsordningen integreres i barnehagetilbudet og inngå 
som en naturlig del av et helhetlig oppvekstmiljø i kretsene. 
 
§ 4 STYRINGSVERK 
Oppvekst- og kultursjefen har ansvaret for forvaltning og tilrettelegging av skolefritids- 
ordningene i kommunen. 
 
I samtlige kretser utenom Leland skal skole, barnehage og skolefritidsordning ha 
felles samarbeidsutvalg.  Leland skolefritidsordning har felles samarbeidsutvalg med 
Leirfjord barne- og ungdomsskole. 
1 representant fra foreldrene til barn i skolefritidsordningen og 1 representant fra de 
ansatte tiltrer samarbeidsutvalget når saker som omhandler skolefritidsordningen blir 
behandlet. 
 
§ 5 LEDELSE OG BEMANNING 
Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rektor/ styrer i barnehagen. 
 
§ 6 RETNINGSLINJER FOR OPPTAK 
Barnet skal i hovedregelen gå i skolefritidsordning i den skolekrets/ opptaksområde 
som barnet tilhører. 

 
Søknad om plass endes direkte til skolen/ barnehagen. Rektor/ styrer foretar 
opptaket. 
 
Der SFO inngår i barnehagen, prioriteres barnehagebarn fremfor SFO barn. I de 
tilfeller hvor barnehagen er full, må behovet for opprettelse av egen SFO vurderes.  

 
Plassen tildeles inntil den sies opp skriftlig. 
 
§ 7 OPPTAKSMYNDIGHET 
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Utlysning av ledige plasser gjøres av rektor/ styrer i medio mai. Der SFO inngår i  
barnehagen, skal inntak av barn i SFO samordnes med inntak av barn i barnehage, 
hvor barnehagebarn prioriteres først. 
 
§ 8 OPPTAKSKRITERIER 
1. Barn med funksjonshemninger dersom de kan ha nytte av oppholdet. Uttalelse fra 

faginstans må følge søknaden. 
2. Barn med behov for plass i SFO som hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester. 

Vedtak fra faginstans må følge søknaden. 
3. Barn fra hjem der det er sykdom evt. andre sosiale forhold som tilsier at barnet 

kan ha nytte av tilbudet. 
Uttalelse fra faginstans må følge saken. 

4. Barn hvor begge foreldre er flerspråklige. 
5. De yngste barna prioriteres først. 
 
§ 9 KLAGE PÅ OPPTAK 
Klage på opptak må være skriftlig og innkommet skolen/barnehagen senest 3 uker 
etter at vedtak er gjort kjent for søkeren. 
Klagen oversendes oppvekst- og kulturkontoret som avgjør klagen. 
 
§ 10 OPPSIGELSE 
Det er 1 mnd. oppsigelse av plassen. Det må betales for opphold i oppsigelsestiden. 
 
§ 11 FORELDREBETALING 
Foreldrebetalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Skolefritidsordningen har 
åpent 12 måneder i året, og det betales ikke for juli måned. 
 
Det innrømmes 25 % søskenmoderasjon. 
Det innrømmes ingen søskenmoderasjon mot barnehage. 
 
§ 12 ÅPNINGSTIDER 
Åpningstidene må tilpasses behovene i den enkelte krets. 
Hel plass - 13 timer/uka eller mer 
2/3 plass - inntil 13 timer/uka 
1/3 plass  - inntil 8 timer/uka. 
 
Skolefritidsordningene følger skolens og barnehagens planleggingsdager.  
Der SFO er åpen hele året skal barna ha 4 uker ferie. Skolens fem 
planleggingsdager kan regnes som barnas fjerde ferieuke. 
 3 ferieuker skal være sammenhengende og legges til tidsrommet ca 20. Juni – 20. 
August.  (skolerutas sommerferie) 
Ferie som ikke meldes inn innen fristen tildeles av styrer/rektor. 
 
Leirfjord kommune vurderer årlig muligheten for stenging/samkjøring av enheter 
under ferieavvikling der det er lite eller ingen behov.   
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§ 13 FERIE 
Der SFO er åpne hele året, skal barna ha 4 uker ferie inklusiv planleggingsdagene. 
SFO stenges 2 sammenhengende uker. Gjelder de 2 siste ukene i juli. 
 
§ 14 GODKJENNING 
Godkjenning av skolefritidsordninger foretas av formannskapet 
 
§ 15 ÅRSPLAN/ÅRSMELDING/BUDSJETT 
Leder for skolefritidsordningen har ansvar for utarbeidelse av årsplan for SFO sin 
virksomhet innen 01.10. Der skolefritidsordningen inngår i barnehagen, utarbeides 
det felles årsplan for barnehage og SFO. 

 
Årsplan godkjennes av samarbeidsutvalget. Kopi sendes oppvekst- og kulturetaten til 
orientering.  
Ved årets slutt fremlegges det årsmelding for virksomheten. Årsmelding sendes 
oppvekst- og kulturetaten innen 31.01. 
Leder utarbeider forslag til budsjett. samarbeidsutvalget godkjenner forslaget før det 
fremlegges innen frist gitt av oppvekst- og kultursjefen. 
 
§ 16 HELSETILSYN MED PERSONALET 
Personalet må rette seg etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder 
helsekontroll ved tilsetting og opphold i skole/barnehage. 
Før tiltredelse i stilling, fast eller midlertidig, skal det framlegges tilfredsstillende 
helseattest m/ adekvat tuberkulose kontroll. 
 
§ 17 POLITIATTEST 
Der skolefritidsordningen inngår i barnehagen, skal tilsatte legge fram tilfredsstillende 
politiattest før tiltredelse i stilling. 
Av attesten skal det framgå om en er siktet, tiltalt eller dømt etter straffelovens §§ 
195, 196.   
Attesten må ikke være eldre enn 3 mndr. 
 
§ 18 TAUSHETSPLIKT 
Alle som arbeider i skolefritidsordningen har taushetsplikt i henhold til 
forvaltningsloven §§ 13 til 13 f. 
 
§ 19 VEDTEKTER 
Vedtektene for kommunale skolefritidsordninger i Leirfjord trer i kraft fra den dato 
kommunestyret bestemmer.  Mindre endringer i vedtektene som ikke berører 
prinsipielle sider av reglene kan foretas av oppvekst- og kultursjefen. 
Samarbeidsutvalget ved det enkelte oppvekstsenter skal gis anledning til å uttale seg 
før slike endringer foretas. 
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§ 20 OPPVEKSTSENTER 
Ved oppvekstsenter gis styrer myndighet til mindre hensiktsmessige tilpasninger av 
den daglige driften, i de tilfeller hvor vedtekter for barnehage og vedtekter for SFO 
ikke er sammenfallende. 

 
Oppvekst- og kultursjefen har delegert myndighet til å godkjenne slike tilpasninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


