VEDTEKTER FOR
SKOLEFRITIDSORDNINGEN I
BJUGN KOMMUNE

SFO
Vedtektene er vedtatt av Bjugn kommunestyre 30.01.07

§1

RETNINGSLINJER OG GODKJENNING
Skolefritidsordningen i Bjugn kommune skal være godkjent før drift settes i gang og drives etter
statlige bestemmelser, jfr. § 13.7 om skolefritidsordningen i opplæringsloven og retningslinjer
som kommunestyret vedtar. Godkjenningen foretas administrativt på bakgrunn av gitte
retningslinjer, lover og regelverk.
Det må være minimum 5 barn ved SFO for at tilbudet skal bli igangsatt på den
enkelte skole.

§2

FORMÅL
Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske
skoledagen for barn i 1. – 4. klasse og for barn med særskilte behov fra 6 – 12 år.
Innhold og virksomheter skal preges av leik, kulturaktiviteter og sosial læring
med omsorg, trygghet og trivsel.

§3

STYRING OG LEDELSE
Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rektor som har det pedagogiske og
administrative ansvaret for driften. Daglig leder for SFO utarbeider egen
virksomhetsplan i tråd med skolens planer. Daglig leder bør ha pedagogisk utdanning.
Ansatte i skolefritidsordningen har møte- og uttalerett i samarbeidsutvalget i saker som angår
SFO. Daglig leder har ansvar for foreldremøter.

§4

BEMANNING
Skolefritidsordningen skal bemannes med 1 voksen pr. 12 barn. I forhold til barn med spesielle
behov, ansettes det ekstra personale etter behov og sakkyndig vurdering.

§5

LOKALER
Heldagstilbud bør ha eget rom som base. Basen må være tilpasset virksomheten i
skolefritidsordningen. Bruk av fellesarealer tilpasses i samarbeid ved den enkelte skole.

§6

ÅPNINGSTIDER
Åpningstidene i SFO bør tilpasses i størst mulig grad foreldrenes behov innenfor tidspunktene
7.30 – 16.30. I de 3 siste uker i juli inngår aktiv sommerferie som del av SFO-tilbudet. SFO
holder stengt i jule- og påskeferier.
Skolefritidsordningen holder stengt i 5 dager til planlegging i løpet av skoleåret.
I feriene (høst, vinter og sommerferie) legges til rette for et SFO-tilbud kun ved Botngård skole.

§7

OPPTAK AV BARN
Skolene sender brev vedlagt søknadsskjema til alle familier med barn i den aktuelle alder.
Søknadsfristen for hovedopptaket er 15. april.
Opptaksmyndighet
Et opptaksutvalg bestående av rektor og daglig leder foretar opptak etter innstilling fra daglig
leder. Oppvekstkontoret får oversikt over årets inntak.
Oppvekstsjefen er klageinstans. I følge forvaltningslovens § 29 er fristen for å klage 3 uker fra
det tidspunkt søkeren mottar vedtaket.

Opptakskriterier
Opptaket avgjøres etter følgende kriterier hvis det ikke er plass til alle:
-

Barn med særlige vansker.
6 åringer skal ha prioritet.
Barn med enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.
Yngre barn går foran eldre barn, men en bør til en viss grad ta hensyn til
gruppesammensetningen.
Barnets bo- og miljøforhold (tar buss).

Opptaksperioder
Hovedopptaket skjer om våren og gjelder for et skoleår om gangen (skolestart til skoleslutt)
Skolefritidsordningen kan ta imot barn for kortere perioder hvis det er særlige grunner for det
og hvis det er plass.
§8

BETALING FOR OPPHOLD
- Betalingssatsene for kommunale skolefritidsordninger fastsettes av kommunestyret i
forbindelse med behandling av årsbudsjettet.
- Søsken i skolefritidsordningen får 40% søskenmoderasjon i 2007. Fra 01.01.2008 trer
følgende moderasjonsordning i kraft: 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn og flere.
- Kostpenger kommer i tillegg til betalingssatsene.
- Sosiale kriterier blir i første rekke lagt til grunn ved innvilging av friplass.

§9

OPPSIGELSE AV PLASS
Plass i skolefritidsordningen tildeles for et skoleår om gangen.
Oppsigelse av plassen skjer skriftlig til skolen.
Oppsigelsestiden er 30 dager fra den 1. i hver måned.

§10 MISLIGHOLD AV PLASSEN
- Skolen kan si opp plassen dersom det ikke er betalt for opphold innen to måneder og
betalingsutsettelse ikke er innvilget.
- Skolen gir skriftlig melding om at plassen mistes dersom betaling ikke skjer innen 14
dager.
- De som har mistet plassen på grunn av manglende betaling, kan ikke tildeles ny plass før
restansen er oppgjort.
- Barn som ikke benytter plassen eller er fraværende uten avtale, kan miste plassen med 30
dagers varsel fra den 1. i neste måned.
§11

FORSIKRING
Bjugn kommune har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for barn i skolefritidsordningen.

§12 ENDRING AV VEDTEKTENE
Endring i vedtektene må godkjennes av kommunestyret.

