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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA  (SFO) I ALTA KOMMUNE  
 
Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.februar 2016, gjeldende fra 1. 
august 2016. Vedtektene er utarbeidet på bakgrunn av kommuneplanens samfunnsdel Vi vil 
og rammeplanen for SFO. 
 
a) EIERFORHOLD 
 

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Alta kommune i samsvar med 
opplæringslov med forskrift og rammeplan vedtatt av kommunestyret og særskilte vedtak. 

 
SFO er tilknyttet oppvekst- og kultursektoren. Hovedutvalg for oppvekst og kultur er 
godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn. Eventuell nedleggelse 
av SFO-tilbud vedtas i hovedutvalget for oppvekst og kultur.   
 
SFO er en del av skolens virksomhet. SFO knyttes til skoler med barnetrinn der behovet er 
til stede (minimum 5 barn i heltidsplass eller tilsvarene i deltidsplass).  
Rektor har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for 
ordningen. 

 
 
b) FORMÅL OG INNHOLD 
 

SFO er et frivillig pedagogisk tilbud utenom den obligatoriske undervisningstiden for 
elevene på 1. – 4. klassetrinn. Det gis også  SFO tilbud til barn med særskilte behov til og 
med 10. klassetrinn. 
De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen bygger på, skal også prege 
skolefritidsordningens virksomhet.  
 
Skolefritidsordningen skal styrke og fremme barnas egenkultur gjennom lek innenfor et 
større aldersspenn, samt stimulere til kreativ utfoldelse. 
Skolefritidsordningen skal hjelpe barna til å utvikle sine evner til samarbeid og toleranse, 
og til å ta ansvar for hverandre og for felles oppgaver. 

 
 
c) FORELDREMEDVIRKNING 

 
Det velges en representant blant foreldre med barn i SFO til samarbeidsutvalget. 
 
SFO avholder foreldremøter/ kontaktmøter i samarbeid med kontaktlærer 
i henhold til interne rutiner. 
Eventuelle andre kontaktmøter med foreldre avtales etter behov. 
 
 

d) OPPTAK OG OPPTAKSRUTINER 
 

Det søkes fortrinnsvis elektronisk om SFO plass i Alta kommune. Det kan søkes om 
heltids eller deltidsplass. SFO-plassen tildeles for ett år av gangen. 
 
Informasjon om SFO-vedtekter og link til søknadsskjema finner du på Alta kommunes 
hjemmeside.Trenger du hjelp for å bruke denne tjenesten kan du ta kontakt med 
skolen/kommunen. 
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Hovedopptak skjer i løpet av siste halvdel av mars måned og foretas av rektor. I tillegg til  
hovedopptak skjer suppleringsopptak gjennom hele året. 
 
Ved hovedopptak avsettes plasser til eventuelle klager. Klagebehandlinga skjer i  
henhold til forvaltningslovens bestemmelser.  
 
Tildelt plass kan ikke tas i bruk før eventuell skyldig foreldrebetaling er betalt.  
 
Søknadsfristen er 1. mars. 

 
 

4.1 Opptakskrietrier 
 
Opptak av barn foretas etter følgende kriterier: 

 

• barn som etter sakkyndig tilrådning skal ha prioritet ved opptak 
• barn på 1. års trinn 
• barn med særlige behov til og med 10. klassetrinn 
• barn av familier med helsemessige eller sosiale grunner 
• barn med enslige forsørgere i arbeid eller utdanning 
• barn hvor begge foreldrene er i arbeid eller utdanning 
• barn av annen kulturell bakgrunn 
• søsken av barn som har plass 
 
 

e) KLAGE 
 

Klage i forbindelse med opptak og andre forhold fremmes overfor skolen ved rektor. 
Opprettholder rektor sin tidligere avgjørelse, går klagen videre til den kommunale 
klagenemnd. 

 
Den kommunale klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak i samsvar med  
forvaltningsloven. 

 
 

f) PERMISJONER  
 

Søknad om permisjon fra SFO plassen sendes den enkelte skole ved rektor, innen den 1. i 
hver måned, og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Rektor avgjør søknad om 
permisjon fra SFO plassen. Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr. Forvaltningsloven § 
29. Klagen sendes til oppvekstkontoret via rektor på skolen. 

 
Permisjon kan innvilges når: 
• foreldre/foresatte har omsorgspermisjon 
• ved krise/alvorlig sykdom i familien 
• andre spesielle grunner 
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g) OPPSIGELSE 
 

Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden. 
Plassen må betales ut oppsigelsestiden. Manglende foreldrebetaling er oppsigelsesgrunn 
fra kommunens side. 

 
h) BETALING 
 

8.1 Generelt. 
 

Prisregulering gjøres vanligvis gjeldene f.o.m 01.01 med mindre kommunestyret 
bestemmer noe annet. Endringene kunngjøres på kommunens hjemmeside.  

 
      8.2 Betaling 
 

Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.  

Dersom faktura ikke er mottatt innen 1 måned etter at barnet har begynt på SFO, må det 
gis melding om dette til SFO-leder.  

 
8.3 Søskenmoderasjon 
 
Det gis søskenmoderasjon i SFO etter de til enhver tid gjeldende satser vedtatt av 
hovedutvalg/kommunestyre. Gjelder for barn som er bosatt på samme adresse.  

 
 

8.4 Kostpenger  
 

I tillegg til oppholdsavgift betales det for mat. Satsen avgjøres av skolens 
samarbeidsutvalg.  

 
Kostpenger kreves inn sammen med den månedlige foreldrebetaling. 

 
     8.5 Fritak evt. reduksjon i foreldrebetaling 
 

Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær, 
for eksempel ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon. Krav til legeattest. 

 
 8.6 Barn som hentes etter stengetid 

 
Foresatte står ansvarlig for at barn blir hentet innen stengetid. I tilfeller hvor barn hentes 
etter stengetid, belastes foreldrene med kr 300,- pr. påbegynt halvtime. 

 
  8.7 Manglende innbetaling 
 
Ved manglende innbetaling av oppholdavgift i 2 måneder eller mer, vil plassen bli sagt 
opp med en måneds skriftlig varsel. Dersom restansen blir oppgjort i sin helhet eller det 
inngås en betalingsavtale med kommunen, vil oppsigelsen bli trukket. 
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i) FORSIKRING  
 
Barna er forsikret gjennom Folketrygden og kommunens forsikringsordning dersom det 
oppstår skader under opphold i SFO eller når barna deltar i aktiviteter arrangert av SFO. 
 

 
j) ÅPNINGSTIDER OG FERIE 

 
Daglig åpningstid fastsettes av samarbeidsutvalget med utgangspunkt i foresattes behov 
og skolens ressurser. SFO har åpent 48 uker i året og følge ikke skoleruta. SFO har 
feriestengt i ukene 28-31. 
 
SFO har åpent alle hverdager unntatt lørdager og offentlige høytids- og helligdager. SFO 
stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Jule- og nyttårsaften er SFO stengt. 
 
SFO har stengt 5 dager hvert SFO-år i forbindelse med kurs og planleggingsarbeid for 
personalet. Disse dagene framgår av skole/SFO-rute. 
 
 

k) BEMANNING 
 
SFO skal ha en egen leder med pedagogisk utdanning, eller annen relevant    
utdanning. SFO-leder deltar i skolens ledergruppe. 
Kommunen fastsetter forsvarlig bemanning i SFO ut fra barnegruppas sammensetning. Et 
rådgivende tall er 15 barn per voksen. Dersom man får barn med særlige behov fastsettes 
eventuell ekstra bemanning av saksbehandler i oppvekstadministrasjonen.  

 
 
l) LEKE OG OPPHOLDSAREALER 

 
Arealene inne og ute skal være tilpasset den aktivitet som skal drives i SFO,  
og det forutsettes sambruk med skolens øvrige lokaler. 
 

 
m) UFORUTSETT STENGING AV SFO 
 

Stenging av SFO som følge av uforutsette forhold avgjøres av rektor. 
Driftsstans grunnet uforutsette forhold av varighet på inntil 3 dager gir ikke grunnlag for 
betalingsfri. 
 

 
n) TAUSHETSPLIKT 
 

Alle som forvalter SFO-saker, er underlagt opplæringslovens regler om taushetsplikt (Jf. 
Opplæringslovens § 15 pkt. 1). 

 
 
o) OPPLYSNINGSPLIKT 

 
SFO-personalet har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten (Jf. 
Opplæringslovens § 15 pkt. 3 og 4 ). 
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p) POLITIATTEST 
 

De som skal arbeide i SFO skal fremlegge tilfredsstillende politiattest (Jf. 
Opplæringsloven § 10- 9). Dette gjelder også vikarer, vaktmester, renholds-personalet og 
andre. 
 
 

q) INTERNKONTROLLSYSTEM 
 

Internkontroll er kommunens kontrollsystem, som skal sikre at helse miljø og 
sikkerhet utføres og følges opp systematisk. 
Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet samt internkontrollsystem reguleres av kommunens 
krav og styringsdel. 
 

 
r) UNNTAK FRA VEDTEKTENE 
 

Når særskilte grunner tilsier det, kan hovedutvalget gjøre avvik fra vedtektenes  
bestemmelser, med unntak av det som er fastsatt i lov og forskrift. 
 

 
s) VEDTEKTSENDRINGER 
 

Endringer av vedtektene vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur. 


