VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ROAN KOMMUNE.
§ 1 Retningslinjer
SFO drives etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret. SFO er en pedagogisk virksomhet
og skal ha daglig leder med pedagogisk utdanning.
§ 2 Definisjon og formål
SFO er etablert for tenkende villende og handlende barn. Skolefritidsordningen gir tilbud om
tilsyn, kulturaktiviteter, lek og samvær til barn på småskoletrinnet og til funksjonshemmede
barn opp til 12 år. Grad av tilsyn kan nyanseres etter individuelle avtaler med heimen. SFO
drives i tråd med kommunale mål. Tilbud om inntil 8 timer gratis leksehjelp fra 01.08.2010
organiseres gjennom SFO.
§ 3 Ansvarlig styringsorgan
Formannskapet er ansvarlig styringsorgan
§ 4 Styring og ledelse
- Skolefritidsordninga er administrativt underlagt oppvekstetaten
- Skolefritidsordninga skal ha egen daglig leder
- Rektor har overordna pedagogisk og administrativt ansvar
- Det velges en representant fra foreldre og en fra ansatte i SFO til skolens
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet for SFO samordnes med skolens foreldreråd ved at
foreldre med barn i SFO velger en representant til FAU.
§ 4.1. Bemanning
- Det skal som et minimum være to fast tilsatte i SFO dersom barnetallet overstiger 10.
Utover dette suppleres bemanningen med én ekstra assistent når 22- 30 barn deltar.
- Dersom antall barn overstiger ca 30, opprettes to aldersblandede avdelinger.
- For barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstra personell etter behov og sakkyndig
vurdering.
§ 4.2. Taushetsplikt
Ansatte i SFO har taushetsplikt etter reglene i Forvaltningsloven § 13-13f
§ 4.3. Politiattest
De som skal arbeide i SFO må legge fram politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er
siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Jf Opplæringsloven § 10-9
§ 5 Opptak av barn
Søknadsfrist kunngjøres hvert år i mars. Søknadsfrist innen 20. april
§ 5.1. Opptakskriterier
a. Som hovedregel vil hver skole gi plass til barn i skolekretsen
b. Er det flere søkere enn det er plass til, avgjøres opptaket etter disse kriterier:
- begge foreldre er i arbeid
- dersom det er grunnlag for det, skal det tas inn minst 5 barn på hvert alderstrinn, deretter
prioriteres de yngste barna
- barn som etter sakkyndig vurdering har særlig utbytte av plass i SFO prioriteres
c. I tillegg til barn under punkt b, kan barn over 4. klassetrinn tas inn etter faglig
vurdering og etter anbefaling fra PPT eller annen sakkyndig instans.

d. Dersom det er ledig plass, kan også barn over 4. klassetrinn gis ordinær plass
e. To plasser holdes ledige etter hovedinntak for eventuelle klagesaker.
§ 5.2. Opptaksperioden
- Hovedopptak gjennomføres om våren
- Opptak kan også skje i løpet av skoleåret
- Hvis det er plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder
- Hvis det er plass, kan det også kjøpes dagsopphold/ timesopphold
- Økning eller reduksjon av oppholdstid i løpet av skoleåret skjer etter skriftlig avtale med
daglig leder
§ 5.3. Opptaksmyndighet
- Rådmannen delegerer opptaksmyndighet til rektor
- Søknad sendes skolen ved daglig leder SFO
- Daglig leder innstiller til opptak
- Klage sendes til oppvekstetaten og behandles i formannskapet
§ 5.4. Oppsigelse
Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Oppsigelse skjer skriftlig og sendes leder SFO. Ved
oppsigelser etter 1. april må foreldrene betale for plassen ut juni måned.
§6:
Betaling for opphold
- Det betales for opphold etter satser vedtatt av kommunestyret
- Det gis 30% søskenrabatt for andre barn og 50% søskenrabatt for tredje barn i SFO
- Det gis 30% søskenrabatt for barn i SFO dersom familien også har barn i barnehage
- Det gis 50% søskenrabatt for andre barn i SFO dersom familien også har barn i
barnehage
Se prishefte kommunale avgifter.
- Dersom særskilte grunner foreligger, kan helse- og søkes om å dekke foreldreandelen

§ 6 Betaling for opphold
- Det betales for opphold etter satser vedtatt av kommunestyret
- Det gissøskenmoderasjon fra andre barn i SFO, se prishefte kommunale avgifter
- Det gis søskenmoderasjon for barn i SFO dersom familien også har barn i
Barnehage, se prishefte kommunale avgifter
- Dersom særskilte grunner foreligger, kan helse- og sosialetaten søkes om å dekke
Foreldreandelen
§ 7 Måltid
Barna har med matpakke og får melk mot betaling av melkepenger.
Det kan organiseres matservering mot ekstra betaling dersom foreldrene ønsker det.
§ 8 Åpningstider
SFO har åpent mandag til fredag 07.00 – 17.00.
I skolens ferier og fridager tilbys SFO i barnehagene innenfor barnehagenes åpningstider og
åpningsdager.

§ 9 Budsjett
Budsjettforslag utarbeides av rektor i samarbeid med daglig leder og øvrige ansatte i SFO.
Budsjettforslaget behandles av samarbeidsutvalget og sendes oppvekstetaten til videre
behandling.
§ 10 Gyldighet
Endringer i vedtektene må vedtas av kommunestyret.

Vedtatt av Roan kommunestyre 25.02.2010

