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Vedtekter for skolefritidsordningen i Stange er fastsatt av Kommunestyret i møte den 

01.06.2022 og erstatter tidligere vedtekter. Vedtektene er gjeldende fra 01.08.2022.  

 

Det er skrevet inn en presisering knyttet til §13 Foreldrebetaling på fratrekk for dager i 

romjul og påskeuka. Presiseringen er godkjent av Kommunedirektør, og oppdaterte 

vedtekter er gjeldende fra 01.11.2022.  
 

 

§1. Definisjon 

SFO er et frivillig pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske opplæringen for barn på 

1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Skolefritidsordningen er ikke en del av 

grunnskoleopplæringen. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning, men opplæringsloven gir ikke 

elevene rett til plass i skolefritidsordningen, heller ikke for barn med særskilte behov. 

 

Ved barneskolene i Stange gis etter søknad, tilbud om plass i SFO til barn på 1.-4.trinn. Barn med særskilte 

behov kan få plass i SFO fra 5.-7.trinn. Elever som har sitt skoletilbud ved forsterket avdeling ved 

Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA), kan få tilbud om forsterket SFO ved ÅOA. 

 

 

§2. Formål 

SFO er en del av skolens totale virksomhet og bygger på skolens verdigrunnlag uttrykt i opplæringslovens 

formålsparagraf og overordnet del i læreplanverket. Opplæringslovens kapittel 9a om elevenes skolemiljø 

gjelder for barn i skolefritidsordning.  

 

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn, og legge til retter for lek, kultur og fritidsaktiviteter. 

Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. 

 

 

§3. Eierforhold 

Skolefritidsordningen eies av Stange kommune. Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan. 

 

 

§4. Ledelse og bemanning 

Rektor ved den enkelte skole er administrativ og faglig leder av skolefritidsordningen. SFO ved den enkelte 

skole skal ha en leder med pedagogiske utdanning som utøver det daglige ansvaret for virksomheten. 

SFO skal ha et nødvendig antall pedagoger og assistenter ut fra størrelse og behov. Bemanningsnorm for 

skolefritidsordningen i Stange er satt med et minimum på 1 voksen pr. 15 barn. 

 

 

§5. Politiattest 

Alle som skal tilsettes i skolefritidsordningen må legge fram politiattest som viser at han / hun ikke er siktet, 

tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep. Personer som er dømt for slike overgrep, kan ikke bli tilsatt i 

skolefritidsordningen. 
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§6. Taushetsplikt 

Alle ansatte i skolefritidsordningen er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i 

forvaltningslovens §13. 

 

 

 

§7. Opptak 

Kommunedirektøren avgjør søknader om opptak. Oppgaven er delegert til den enkelte skole. 

Foresatte for elever i Stangeskolen kan søke SFO-plass ved å benytte elektronisk søknadsskjema i Visma 

Flyt Skole.  

 

Det gis tilbud om 1, 2, 3, 4, og 5 dagers uke i tillegg et tilbud om fleksibel 50% plass.   

 

Opptak av søkere fra 5. – 7.trinn kan skje på grunnlag av sakkyndiges uttalelser og foresattes vurdering av 

enkeltbarns behov, dette følger av Forskrift til Opplæringslova § 1B-3.  

 

Søknadsfrist for hovedopptaket for SFO er 15. mars. Løpende opptak igjennom året. 

 

 

§8. Åpningstider 

SFO-året starter 1. august. Daglig åpningstid 07.15 og 16.30. Enkelte SFOer kan pga. lokale hensyn åpne 

tidligere. 

 

SFO holder stengt: 

• I juli måned 

• Helligdager 

• Jule- og nyttårsaften 

• Romjula og påskeuka 

• 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret samkjøres med tilhørende skole. 

 

Dagene i romjula og påskeuka er ikke en del av det ordinære SFO-tilbudet i kommunen, men barn med 

SFO-plass kan tilbys tilbud ved kjøp av dager. 

 

I skolens ferier kan det gis et sentralisert tilbud kretsvis eller i kommunen. 

 

 

§9. Innhold 

Rammeplan for SFO gir rom for lokale variasjoner, satsinger og planer knyttet til innholdet i SFO. Årsplanen 

inneholder en kommunal overordnet del, som er felles for alle SFOene og en lokal del knyttet til den enkelte 

SFO. 

 

 

§10. Leke- og oppholdsareal 

SFO har sin base ved hver barneskole og har tilgang til nødvendige tilleggsarealer i skolen. SFO disponerer 

skolens lekearealer ute og inne. 

Barn i SFO har rett til et trygt og godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring jf 

Opplæringslovens §9A-2. 
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§11. Mattilbud 

SFO i Stange legger til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, 

fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Barna får tilstrekkelig tid og ro til å spise i løpet av tiden de tilbringer 

i SFO. Måltidet kan være medbrakt matpakke eller mat servert av SFO. Ved SFOene i Stange serveres det et 

enkelt mellommåltid minimum to dager i uka. 

 

Mat servert i SFO bygger på Helsedirektoratets kostråd, samt legger vekt på bærekraftige matvaner og 

forbruk. SFO følger nasjonale føringer for måltider. 

 

 

§12. Foreldresamarbeid 

Et godt samarbeid mellom hjem og SFO er viktig for at foresatte skal oppleve at deres barn blir godt 

ivaretatt. SFO er en del av skolens virksomhet og omfattes av skolens rådsorgan for brukermedvirkning. 

 

 

§13. Foreldrebetaling 

Kommunestyret fastsetter satser for foreldrebetaling. Egenbetalingen er begrenset til å dekke kommunens 

utgifter til skolefritidsordningen.  

 

Foreldrebetalingen fordeles på 11 betalingsterminer pr. år. Juli er betalingsfri måned. Dagene i romjula og 

påskeuka er ikke en del av det ordinære SFO-tilbudet i kommunen, men barn med SFO-plass kan tilbys 

tilbud ved kjøp av dager. Dagene i romjula og påskeuka trekkes fra fakturagrunnlaget henholdsvis i 

desember og mars/april.  

 

Ved sykdom kan det innvilges redusert betaling for fravær utover 1 måned. Dokumentasjon fra lege må 

følge søknad. 

 

Stange kommune har ikke ordning med søskenmoderasjon. Stønad til barnetilsyn kan søkes gjennom NAV. 

Barn som har status som flyktninger tilbys gratis opphold i SFO fra 1.-4. trinn.  

 

Det kan søkes redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. – 4.trinn, dette i henhold til §1B-1 i Forskrift 

til Opplæringslova.  

 

Alle elever på 1. trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO per uke, dette følger av § 1B-4 i Forskrift 

til Opplæringslova.  

 

Dersom betaling for 2 terminer står ubetalt, sendes varsel om tap av plass. 

 

 

§14. Oppsigelse 

Oppsigelsesfristen er 1 måned. Fristen på 1 måned regnes fra den første dagen i ny termin etter at 

oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsesfristen gjelder også delvis oppsigelse av plass. Oppsigelse gjøres 

elektronisk via Visma Flyt Skole. 4. trinns elever utgår automatisk fra skolefritidsordningen fra 30.07 dersom 

ikke annet er avtalt. 
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§15. Forsikringer 

Stange kommune har ulykkesforsikring for elevene, for opphold i SFO og på vei til og fra skolen. Kommunen 

har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler på SFO, utover det som følger av alminnelige 

erstatningsrettslige regler. 

 

 

§16. Internkontrollsystem / miljørettet helsevern 

Skolefritidsordningens internkontroll følger Stange kommunes internkontrollsystem og bestemmelsene om 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Internkontrollen er hjemlet i kommuneloven §25-1. 

 

 

§17. Endring av vedtekter 

Prinsipielle vedtektsendringer skal behandles av kommunestyret. Mindre endringer kan behandles og 

godkjennes av kommunedirektøren. 

 

 

 
 


