
 
 
  
 

  

Vedtekter for skolefritidsordningen 
 

 

Opplæringsloven §13-7 Skolefritidsordninga 

«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, 

og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn». 

 

Formål: 

«Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både 

ute og inne, skal vere eigna for formålet» (Opplæringsloven § 13-7, andre avsnitt). 

 

1. Eierforhold 

Midt-Telemark kommune er eier av skolefritidsordningen ved kommunens grunnskoler. 

 

2. Opptaksmyndighet 

SFO-leder ved den enkelte skole har myndighet til å foreta opptak av elever til 

skolefritidsordningen. Avslag på søknad kan påklages, klagefristen er 3 uker. Fylkesmannen 

er endelig klageinstans. 

 

3. Opptakskriterier 

Funksjonshemmede barn fra 1. – 7. trinn har rett til plass ved opptak i skolefritidsordningen.  

 Til vanlig får alle som søker innen søknadsfristen plass i skolefritidsordningen. Dersom det 

ikke er plass til alle, får yngre elever plass før eldre.  

 

4. Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplass 

Søknad om plass for kommende skoleår sendes på elektronisk skjema via kommunens 

hjemmeside. Hovedopptaket til skolefritidsordningene skjer om våren med søknadsfrist 1. 

april. Opptak annonseres på kommunens hjemmeside. Opptak til SFO skjer på den enkelte 

skole. Det må søkes hvert år. Ved ledige plasser gjennom skoleåret skjer det løpende opptak. 

(«Løpende» opptak er opptak som ikke omfattes av hovedopptaket). Søkere som har søkt 

etter fristen for hovedopptak settes på venteliste, og vurderes fortløpende. 

 

Oppsigelse av skolefritidsplass skal være skriftlig, og sendes på elektronisk skjema via 

hjemmesiden til kommunen. Gjensidig oppsigelsestid er en måned, og blir regnet fra den 

første dagen i måneden etter at oppsigelsen er registrert. Det må betales for plassen i 

oppsigelsestiden. Plasser som blir sagt opp etter 1. april, må betales fullt til og med juni.  

 

 



 
 
  
 

 
 

  
 

5. Foreldrebetaling 

Kommunestyret fastsetter til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer, vedtatt av 

kommunestyret for månedlig foreldrebetaling. Det er 25 % søskenmoderasjon fra barn nr 2. 

på skolefritidsordningen.  

Dager kan kun kjøpes for barn som allerede har SFO-tilbud 

Mat i SFO skal finansieres via selvkost. Kostpris blir satt ut fra tilbudet hver enkelt SFO gir.  

Barn som er syke i minst en måned sammenhengende, får fritak fra betaling fra første dag i 

sykdomsperioden. Sykdom må dokumenteres med legeattest. 

 

Ved manglende betaling for tilbudet, sender kommunen ut varsel om oppsigelse av plass. 

Dersom partene ikke kommer til en ordning, mister barnet plassen. Barn av familier med 

utestående oppholdsbetaling fra kommunal skolefritidsordning blir ikke tildelt SFO-plass før 

tidligere utestående oppholdsbetaling for dette barnet er oppgjort. 

 

6. Leke- og oppholdsareal 

Norm for leke- og oppholdsareal er 4,5 m2 per barn. Utearealet skal være egnet for variert 

og skapende lek under trygge forhold. 

 

7. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid 

Skolefritidsordningen følger skoleåret. Åpningstiden er fra kl. 07.00 - 16.45. Ved færre 

brukere enn 10 i skolens ferier på den enkelte skole, kan tilbudet samordnes og legges til en 

skole. 

 

Ferietilbud ved skolefritidsordningen er som følger:  

- SFO er stengt i hele juli måned.  

- SFO er stengt i romjul og påske 

- Personalet ved SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året, da er SFO stengt. 

 

Foresatte kan velge mellom følgende tilbud:  

SFO med ferietilbud 5 dager 4 dager 3 dager Morgen-SFO 

SFO uten ferietilbud 5 dager 4 dager 3 dager Morgen-SFO 

 

8. Bemanning og ledelse 

Rektor ved skolen er administrativ leder for skolefritidsordningen, og har det overordnede 

ansvare for SFO-ordningen ved den enkelte skole. Skolefritidsordningen på den enkelte skole 

skal ha en SFO leder. SFO leder skal som hovedregel ha pedagogisk utdanning.SFO skal 

bemannes primært av barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Bemanningen i SFO skal 

som regel ikke være mer enn 15 barn pr voksen.  


