
Vedtekter for Skolefritidsordningen i Namsskogan kommune.  

Vedtatt i Namsskogan Formannskap 03.12.2019 

1. Eierforhold.  

Skolefritidsordninga i Namsskogan kommune eies og drives av Namsskogan kommune.  

SFO-tilbudet er lokalisert i barnehage med Styrer eller Pedagogisk leder som SFO-leder.  

Rådmannen har det overordnede ansvaret for SFO-tilbudet. (Kommunen kan nytte andre til 

å ha eit tilbud om skolefritidsordning, dersom dei ellers oppfyller vilkårene i opplæringsloven 

§ 13-7)  

2. Formål.  

Skolefritidsordninga er et frivillig tilbud for barn i aldersgruppen 6-9 år(1-4.klasse).  

Ordningen gjelder også for funksjonshemmede barn i aldersgruppen 6-12 år.  Omsorg, lek, 

kulturaktiviteter og sosial læring skal danne kjernen i innholdet i SFO.  

3. Opptaksmyndighet.  

Rådmannen og SFO-leder gjør opptak iht. gjeldende regler.   

4. Opptakskriterier.  

Ved opptak av barn skal det legges vekt på følgende forhold i prioritert rekkefølge:  

A:  Funksjonshemmede barn som har særlige behov.  

B:  Når enslige foreldre er i arbeid.  

C:  Når begge foreldrene er i arbeid.  

D:  Når barnet bor slik at fritidsaktiviteter sammen med andre på kveldstid er vanskelig å få 

til.  

5. Søknad, oppsigelse og endring av plass.  

Søknadsfrist for SFO-plass fra august settes til 15.mai.  Tildelt plass varer til barnet har 

gjennomført 4.klassetrinn, eller at plassen sies opp.  Oppsigelse eller endring av plass må 

skje skriftlig med 1 måneds varsel.  Restanse med betaling for SFO-plassen i mer enn 2 

måneder medfører oppsigelse av plassen.  

6. Skolefritidsordningens tilbud.  

A. Helplass.  Inntil 20/42,5 timer pr. uke i 11 mnd.pr år.   Åpningstiden er   den samme 

som for barnehagen.  

B. Deltid inntil 10 timer pr.uke. (Avtales med SFO-leder).   

C. Deltid inntil 5 timer pr.uke. (Avtales med SFO-leder) 

D. Drop in:  Kjøp av enkeltdager kan være mulig når dette ikke krever ekstra bemanning.  

SFO-leder avgjør om det er plass eller ikke. (gjelder barn som allerede har 

deltidsplass)  Samme pris som drop-in i barnehage. 



 

7. Åpningstider for SFO. 

A. Ferie.  Alle barn skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av året.  3 av disse tas ut i uke 

29,30 og 31 når barnehage/SFO  er stengt.  

B. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.   

C. Alle barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften. Trebarnsregel gjelder i mellomjulen og 

stille uke. (Færre enn 3 barn = stengt) 

D. SFO stenger 3 uker på sommeren.  

E. SFO holder stengt 5 planleggingsdager/kursdager i året.   

 

8.  Matservering.  

SFO-barn kan få frokost i barnehagen/SFO til samme pris som barnehagebarn.   

For hele dager er lunsj inkludert i prisen.  

9. Foreldrebetaling.  

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret hvert år.  Det gis ikke søskenmoderasjon i 

SFO.  

Fra august 2020 er foreldrebetaling inntektsgradert for barn på 1. og 2. klassetrinn.  For barn 

på 5.-7.trinn med særskilte behov, kan det fra 2020 søkes om gratis SFO.  Namsskogan 

kommune følger retningslinjer som vedtas nasjonalt. 

10.  Oppholdsareal.  

Skolefritidsordninga organiseres innenfor samme areal som barnehagen.  

11.  Bemanning.  

Rådmannen er overordnet administrativ leder av SFO.  Barnehagestyrer eller pedagogisk 

leder i barnehagen er SFO-leder.  Personalbehovet ellers påvirkes av antall barn i 

skolefritidsordningen og barnehagen, og alderssammensetningen, jfr. barnehageloven § 17 

og 18. Bemanningen skal være forsvarlig. 

12.  Foreldreråd og samarbeidsutvalg.  

Skolens foreldreråd ivaretar de nødvendige foreldreinteressene for skolefritidsordninga.  En 

av foreldrerepresentantene i foreldreutvalget(FAU) må ha barn i SFO.  I saker som angår 

SFO, skal en representant for ansatte fra SFO innkalles til møter i skolens samarbeidsutvalg. 


