
  

  

 

 

 

Vedtekter 
SFO 

 
Vedtatt i  

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 
28. mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Gjeldende fra 01.08.2019  



Vedtekter for SFO, Alta kommune 
 
1.  Eierforhold  

Alta kommune ved kommunaleder Oppvekst og kultur er ansvarlig for driften av de 
kommunale skolefritidsordningene. 

 
2. Retningslinjer  

Skolefritidsordningen skal drives etter de krav som gjelder for statstilskudd og rammeplan for 
SFO. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial 
læring, jfr. Opplæringslovens § 13-7. 

 
3. Leke- og oppholdsareal  

SFO benytter skolens totale arealer til sin virksomhet.  
 
4. Opptak 
4.1 Alle barn på 1.-4. års trinn og alle barn med særskilte behov på 1.-7. års trinn har rett til 

tilbud før og etter skoletid. Barn med særskilte behov defineres som elever med varige 
funksjons- nedsettelser som medfører omfattende og vedvarende behov for bistand, og som 
har tilrettelegging innenfor ordinær undervisning og eventuelt spesialundervisning. 

4.2 Rektor fatter vedtak om SFO-plass. Klagenemda er klageinstans. 
4.3 Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Hvis ledig kapasitet kan opptak foretas gjennom hele året. 
 
5. Foreldrebetaling 
5.1 Kommunestyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjett-

behandlingen, samt eventuelt vedtak om hel og halv plass, søsken moderasjon og friplasser. 
5.2 I tillegg til betaling for SFO plass skal det betales kostpenger. Sum kostpenger bestemmes av 

rektor, etter råd fra samarbeidsutvalg.  
5.3 Juli måned er betalingsfri. 
5.4 Plass i skolefritidsordningen betales fra den dato plassen tilbys familien.  
 
6. Oppsigelse 
6.1 Oppsigelsen av plass skal skje elektronisk på Alta kommunes hjemmeside. 
6.2 Oppsigelsestiden i perioden 1. august til 30. april er en måned fra den første i måneden. Det 

må betales for oppsigelstid selv om en ikke benytter den. 
6.2 Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 30.april. I tilfelle dette likevel skulle forekomme, vil 

foreldrebetaling fortsette med fast månedlig beløp ut juni.   
6.3 Oppsigelse kan gis av kommunen ved manglende betaling. Opptak til skolefritidsordninger 

kan ikke skje dersom det foreligger ubetalt kontingent/kost fra tidligere tilbud i 
barnehage/skolefritidsordning.  

6.4 Endring i oppholdstid skjer fra den første i måneden med en måneds varsel. 
 
7. Åpningstid  
7.1 Skolefritidsordningen gir tilbud alle virkedager med unntak av SFO sine planleggingsdager, 

julaften (24.12), nyttårsaften ( 31.12) og onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00.  
7.2 Den daglige åpningstiden fremgår av informasjon på kommunens og skolenes hjemmeside. 



7.3 Samarbeidsutvalget ved skoler kan søke om utvidet åpningstid. Slik søknad avgjøres av 
Kommunalleder, i samråd med rektor.   

7.4 SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31. 
7.5 Avhengig av etterspørsel og personellsituasjon kan sommer SFO i uke 28 og 31 tilbys.  
 
8. Ledelse og bemanning  
8.1 Rektor er administrativ og faglig leder av skolefritid. Daglig leder for SFO skal ha høyere 

relevant utdanning. Forøvrig er det ønskelig med variert kompetanse og yrkespraksis. 
8.2 Bemanning fastsettes i tråd med politiske vedtak angående antall barn per voksen. 
 
9. For sen henting av barn 

Barn som hentes etter skolefritidsordningens stengetid regnes som for sent hentet 
I tilfeller hvor barn hentes etter stengetid belastes foresatte med kr. 300,- pr påbegynt 
halvtime. 

 
10. Brudd på vedtektene 

Dersom vedtektene ikke overholdes, mister familien sin plass i skolefritidsordningen. 
 
11. Endring i vedtekter 

Endring i vedtekter må gjøres av Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 


