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§1

EIERFORHOLD
Skolefritidsordningene (SFO) i Rakkestad kommune er hjemlet i Opplæringsloven og
er en lovpålagt tjeneste. Skolefritidsordningene er knyttet til barneskolene i Rakkestad
kommune.
Skolefritidsordningene (SFO) skal i hovedsak eies og drives av Rakkestad kommune
og være integrert i de enkelte barneskolers drift.

§2

FORMÅL
SFO skal i første rekke være et tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn på
småskoletrinnet. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter
med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

§3

ANSVARLIG STYRINGSORGAN
Ordningene skal drives i henhold til nasjonale lover og forskrifter, kommunale
vedtekter, samt vedtak og planer for den enkelte SFO.
Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan for SFO i kommunen.
Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole har rett og plikt til å behandle saker som
gjelder SFO ved skolen.

§4

LEDELSE
Ordningene er administrativt underlagt seksjonsleder skole ved rektor på den enkelte
skole.
Rektor ved den enkelte skole har det øverste administrative og pedagogiske ansvar.

§5

OPPTAKSMYNDIGHET
Den enkelte skole sender brev med informasjon om søknadsrutinene i Rakkestad
kommune til alle familier med barn som skal begynne på skolen.
Alle tilflyttere får informasjon om SFO fra skolen.

§6

OPPTAK AV BARN
Skolens ledelse foretar opptak i samarbeid med SFO leder.
Forutsatt at det finnes plass, kan opptak foregå gjennom hele året.
Dersom det blir flere søkere til ordningen enn det er plasser, foretas opptak etter
følgende kriterier i uprioritert rekkefølge:


Barn med funksjonshemninger



Alder (1. årstrinn, 2. årstrinn, o.s.v.)



Barn som etter sakkyndig vurdering har særskilt behov for slikt tilbud



Barn av enslige forsørgere som er yrkesaktive eller i utdanning



Barn som har begge foreldre i arbeid utenfor hjemmet eller i utdanning



Barn med et annet morsmål enn norsk

§7

OPPTAKSPERIODE
Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret. SFO-året starter 1. august.
Barn som har fått tildelt plass, kan beholde denne type plass frem til 31.07 det året
barnet skal begynne på 5. årstrinn dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet.
Det kan søkes om hel eller delvis permisjon fra plassen ut fra spesielle grunner som
alvorlig sykdom, svangerskapspermisjon eller bortfall av arbeid for en av
foreldrene/foresatte.
Det kan ikke søkes om plass for kortere periode enn 2 måneder.

§8

OPPSIGELSE AV PLASS
Oppsigelse av plass må skje skriftlig med minst en måneds varsel regnet fra den 1.
hver måned. Plassen kan senest sies opp 1.april. Barnets siste dag i SFO blir da pr.
30. april. Sies plassen opp senere, fortsetter betalingen ut juni.
Endring av oppholdstiden i løpet av skoleåret må meldes skriftlig til leder med 1
måneds varsel regnet fra den 1. hver måned.

§9

FORELDREBETALING
Betalingssatser fastsettes av kommunestyret hvert år i forbindelse med behandling av
årsbudsjettet.
Det gis følgende mulighet for gradering av SFO-plass: 40%, 60%, 80% og 100%
plass basert på hele og faste dager.
Foreldrebetaling regnes forholdsvis etter 100% plass. I ferier er det hele dager
tilsvarende.
Betaling skjer på tilsendt bank/postgiroblankett etter oppgitt forfall. Det betales for 11
måneder pr. år. Ved sykdomsfravær mer enn 2 uker sammenhengende, halveres
foreldrebetalingen i det tidsrommet barnet har vært sykt. Legeattest må fremlegges.
Prisreduksjon gis ut fra den betalingssats det enkelte barn har.
Det betales full pris for et barn. Fra 2. barn gis det 30% reduksjon. Fra og med 3.
barn gis 50% reduksjon. Reduksjonen regnes av den minste plassen. Hvis søsken har
lik type plass, reduseres betalingen for den eldste.
Unnlatelse av betaling i 2 måneder medfører oppsigelse av plassen, og det skjer
med øyeblikkelig virkning dersom ikke annen avtale inngås med kommunen.
Tidligere restanser må være slettet før ny plass i SFO gis.
Ved aksept av plass gir man Rakkestad kommune anledning til å foreta trekk i lønn,
trygd, tilgodehavende ved skatteavregning, arv m.v. for ubetalte fakturaer.
Ved forsinket betaling kan det påløpe forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende
rett.
Utgifter til måltider kommer i tillegg til den ordinære betalingen.

§ 10

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Arealene ute og inne skal være tilpasset de aktivitetene som skal drives.
SFO bør ha en egen base, og benytter skolens øvrige arealer og rom etter behov.

§ 11

OPPHOLDSTID OG ÅPNINGSTID
SFO har åpent hele året bortsett fra ukene 28, 29 og 30. og dagene mellom jul og
nyttår. SFO holdes stengt julaften og nyttårsaften.

Onsdag før skjærtorsdag stenges SFO klokken 12.00.
Den daglige åpningstiden er fra 06.45 til 16.45.
SFO har 5 plandager i året, en ved skolestart, resten følger skolens øvrige plandager.
Den siste plandagen disponeres av den enkelte skoles SFO.
Plandager må varsles foreldre/foresatte i god tid.
På hverdager i skoleferier kan det være aktuelt å slå sammen to eller flere ordninger.

§ 12

VEILEDENDE BEMANNING
UNDER 15 BARN:
Vurderes særskilt
15 - 30 BARN:
150% stilling
VIDERE GJELDER FØLGENDE BEMANNINGSNORM:
F.o.m. 31 barn: 200% stilling
F.o.m. 51 barn: 250% stilling.
F.o.m. 61 barn: Behovet vurderes
Bemanningen vurderes særskilt for barn med spesielle behov.
SFO er bare ansvarlig for barnet i den oppholdstiden som er avtalt for det enkelte
barn.
Det må foreligge melding fra foreldrene til SFO dersom barnet ikke skal møte, eller
skal forlate ordningen på annen måte eller på et annet tidspunkt enn avtalt.
Nytt SFO-år starter 1.august.

§ 13

POLITIATTEST
Politiattest må leveres før tiltredelse.

§14

INTERNKONTROLL
SFOs rutiner for internkontroll dokumenteres i håndbok som er laget for kommunen.

§15

TAUSHETSPLIKT
Alle kommunale organer og personalet ved SFO har taushetsplikt etter
reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 - 13f.

§16

GYLDIGHET
Endringer i disse vedtekter må vedtas av kommunestyret.

Vedtektene for Skolefritidsordningen i Rakkestad kommune trer i kraft 1.1.2015

