
 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

I TANA KOMMUNE 

 

 

1. EIERFORHOLD 

 

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Tana kommune i samsvar med kommunale 

vedtak og sentrale retningslinjer. 

 

2. FORVALTNING 

 

Virksomhetsleder ved skolen/oppvekstsenteret er administrativ leder for 

skolefritidsordningen. 

 

Tana kommune er tilsyns- og godkjenningsmyndighet. 

 

Foreldreråd 

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i skolefritidsordningen. Foreldrerådet 

skal fremme samarbeidet mellom hjem og skolefritidsordning. Foreldrerådet skal fremme 

foreldrenes og barnas interesser når det gjelder å sikre gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter. Alle foreldrene til barna i skolefritidsordningen utgjør foreldrerådet. 

 

Samarbeidsutvalg  

Skolens/oppvekstsenterets samarbeidsutvalg fungerer som samarbeidsutvalg også for 

skolefritidsordningene, og leder for skolefritidsordningene har møte- og uttalerett ved 

behandling av saker som har med skolefritidstilbudet å gjøre. 

 

3. FORMÅL OG INNHOLD 

 

Skolefritidsordningens formål er gitt i Opplæringsloven § 13-7 

 

”Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for 1.- 4. årstrinn og og for barn med 

særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

 

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt 

i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og 

tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.”   

 

Skolefritidsordningen skal legge vekt på å synliggjøre de flerkulturelle forhold i kommunen. 

 

 Hver skolefritidsordning skal ha en årsplan som legges fram for samarbeidsutvalget for 

godkjenning.  

 

 

 

 

 



 

4. OPPTAKSMYNDIGHET 

 

Virksomhetsleder ved hver skole/oppvekstsenter er delegert myndighet til å foreta opptak. 

 

 

5. OPPTAKSRUTINER 

 

Hovedopptak skjer hver vår med søknadsfrist 1.mai. 

 

Søknad om plass foretas elektronisk eller på eget skjema. 

 

Suppleringsopptak skjer fortløpende gjennom hele skoleåret. 

 

6. OPPTAKSKRITERIER 

 

Tilbudet gis til barn som er elev ved skolen/oppvekstsenteret. Unntak kan gjøres i spesielle 

tilfeller. 

 

7. OPPTAKSPERIODE 

 

Barnet tildeles plass i skolefritidsordningen for ett skoleår av gangen. For plass det 

påfølgende skoleår må det søkes på nytt. 

 

For barn med særskilte behov tildeles plass ut det 7. skoleåret. Der det er tilrådd fra sakkyndig 

instans, kan disse tildeles plass også på ungdomstrinnet 

 

8. OPPSIGELSE AV PLASSEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

 

Gjensidig oppsigelsestid for SFO-plass i skoleåret er en måned regnet fra den første i 

påfølgende måned. 

 

Manglende foreldrebetaling vil føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side. Foreldre 

kan inngå betalingsavtale for å hindre oppsigelse. 

 

9. FORELDREBETALING 

 

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret. 

 

Betalingen skjer forskuddsvis til kommunen innen 20. i hver måned. Juli og august er 

betalingsfrie måneder. 

 

Det gis søskenmoderasjon med 50% fra og med barn nr 2. 

 

10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

 

Leke- og oppholdsareal settes til 4 kvadratmeter pr barn. 

 

 

 



 

11. ÅPNINGSTID 

 

Åpningstiden fastsettes for hvert enkelt skoleår etter at en har foretatt en kartlegging av 

foreldrenes behov. Skolefritidsordningen skal likevel ikke være åpen lengre enn til kl. 16.30. 

Skolefriidsordningen holdes ikke åpen på morgenen før skolestart. Dette siste gjelder likevel 

ikke skolefritidsordningene ved oppvekstsentrene 

 

Skolefritidsordningene holdes åpne på skolens fridager dersom det er behov for det, men ikke 

i jule- og påskeferien. Dersom det er behov for det, kan funksjonshemmede barn likevel få et 

tilbud i disse periodene, dette i samarbeid med Flerbrukssenteret. 

 

Ved oppvekstsentrene er skolefritidsordningen åpen hele sommerferien. Dersom det ved 

Seida skole eller Deanu sámeskuvla er ønske for tre eller flere barn om plass i sommerferien, 

holdes SFO åpen om sommeren ved disse skolene. Grensen på tre barn gjelder ikke der det er 

snakk om funksjonshemmede barn. Skolene setter selv en tidsfrist for når foresatte må melde 

fra om eventuelt behov for plass om sommeren og også hvilket tidsrom det ønskes plass for. 

 

Alle elever ved SFO skal likevel ha 3 uker sammenhengende ferie i løpet av skolens 

sommerferie. 

 

 

12. PLASSTØRRELSE 

 

Alle barn har gratis SFO plass fram til kl. 14.00.  Plass etter kl 14 fem dager i uka regnes som 

hel plass, fire dager i uka som 80 % plass, 3 dager i uka som 60 % plass, 2 dager i uka som  

40 % plass og en dag i uka som 20 % plass. Plass to dager den ene uka og tre dager den andre 

regnes som halv plass. Halv plass er fra kl. 14.00 og fram til barna blir hentet av foresatte. 

 

 

13. BEMANNING 

 

Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for den daglige driften. Det skal videre være 

én voksen pr 10 barn. 

 

For barn med særskilte behov kan det settes inn ekstra ressurser etter sakkyndig vurdering. 

 

 

14. POLITIATTEST 

 

Alle ansatte i SFO må legge fram tilfredsstillende politiattest. ( jf. Opplæringsloven § 10-9) 

 

 

15. TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT 

 

Ansatte i skolefritidsordningen har taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens §§13-13 e. 

Ansatte har opplysningsplikt overfor sosial- og barneverntjenesten (jf. Opplæringslovens § 

15-1) 

 

 



16. MINIMUMSANTALL BARN 

 

Dersom det ved Deanu sámeskuvla eller Seida skole ved søknadsfristen er mindre enn 5 barn 

påmeldt til SFO, settes det ikke i gang noen skolefritidsordning ved disse skolene etter kl 14 

det skoleåret påmeldingen gjelder for. Dette gjelder likevel ikke der funksjonshemmede barn 

har behov for plass. 

 

 

13. HENTING AV BARN  

 

Foresatte må selv hente barna som er i skolefritidsordningen på ettermiddagstid. 

 

 

14. GYLDIGHET 

 

De nye vedtektene gjøres gjeldende fra 21.08.2013 

 

 


