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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN 

KOMMUNE 
 
Vedtektene er fastsatt med hjemmel i § 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa 

(opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt av kommunestyret 28. april 2004 med endringer vedtatt i 

kommunestyret 1. mars 2006, 10. februar 2010, 11. desember 2013 og 19. oktober 2016. Administrativt endret 9. 

oktober 2015, og 14.desember 2016. 

 

§ 1 Eierforhold 
SFO eies av Rælingen kommune og drives etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret og 

ellers i samsvar med kommunale planer og vedtak. 

 

§ 2 Formål 
SFO inngår i helhetlig skole. SFO gir tilbud om tilsyn, kulturaktiviteter, lek og samvær til barn 

på småskoletrinnet, 1. til 4. klasse, samt barn med særskilte behov 1.- 7. klassetrinn, jf. 

opplæringsloven § 13-7, første ledd. 

  

SFO er barnas fritid. Tiden i SFO skal gi: 

- Forsvarlig tilsyn med gode kontrollrutiner. 

- Omsorg og trygghet. 

- Tilrettelagt og fri lek. 

- Gode vilkår for fysisk aktivitet. 

 

Det skal tilrettelegges for varierende aktiviteter og stimuleres til kreativitet. 

Aktivitetene som tilbys skal i størst mulig grad være inkluderende. 

 

§ 3 Styring og ledelse 
Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan for SFO. 

 

SFO er administrativt og pedagogisk underlagt rektor på den enkelte skole. 

SFO skal ha en daglig leder med relevant høyskole- eller universitetsutdannelse. Dette gjøres 

gjeldende ved nytilsettinger og der det foreligger midlertidig tilsetting/vikar. 

 

Alle foresatte med barn på skolen inngår i skolens foreldreråd.  

 

Foresattes deltakelse i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg ivaretas gjennom 

valgordningene som til enhver tid er vedtektsfestet for disse organene.  

 

§ 4 Opptak 
Rektor på den enkelte skole er opptaksmyndighet. 

 

Barnets foresatte søker om plass i SFO samtidig som innmelding til 1.trinn, og ellers 

fortløpende. Søknadskjema er elektronisk i Visma Flyt Skole. 

 

Skolene sender informasjon og vedtektene til alle barn som skal begynne i 1. klasse, samt nye 

barn som omfattes av SFO-tilbudet.  
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Det gis tilbud om 1, 2, 3, 4 eller 5 dager pr uke over tid. 

 

Tildelt plass beholdes til barnet går ut av 4. klasse eller til plassen sies opp skriftlig av barnets 

foresatte.  

 

Det kan gjøres supplerende opptak i løpet av skoleåret. 

Hvis det er plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder. Det kan også kjøpes tilfeldig 

dagsopphold dersom det er plass. 

 

Økning eller reduksjon i oppholdstiden i løpet av skoleåret skjer elektronisk i Visma Flyt 

Skole innen 20. hver måned med virkning fra 1. i måneden etter. 

 

Ved flytting internt i kommunen som medfører skolebytte, må det søkes på nytt til den nye 

skolen. Søknad skjer elektronisk i Visma Flyt Skole. 

 

§ 5 Opptakskriterier 
SFO er et tilbud til alle barn før og etter skoletid for 1.- 4. klassetrinn, samt for barn med 

særskilte behov på 1.- 7. klassetrinn. 

Som hovedregel får barna plass i den SFO som er tilknyttet den skolen de går på. 

 

Dersom det er ledig plass, kan barn over 4. klassetrinn gis ordinær plass. 

 

Barn over 4. klassetrinn kan tas inn etter faglig vurdering og etter anbefaling fra PP-tjenesten 

eller annen sakkyndig instans og har friplass, jf. § 8 i vedtektene om betaling for disse. 

 

§ 6 Klage 
Vedtak om plass i SFO er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28. 

Klage sendes skolen som har fattet vedtaket. Skolen gjør de undersøkelser i saken som klagen 

gir grunn til, og kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. 

Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, sendes den klagenemnda som er kommunens 

klageinstans. 

 

§ 7 Oppsigelse. Mislighold 
Det er 1 måneds gjensidig oppsigelsestid innen 31. måneden før oppsigelsesmåneden. Betaling 

påløper i oppsigelsestiden. 

 

Oppsigelse skjer elektronisk i Visma Flyt Skole fra barnets foresatte.  

 

Dersom plassen ikke benyttes etter forutsetningene i vedtektene, som for eksempel: 

- Åpningstider ikke overholdes, 

- Betalingsfrister ikke overholdes, 

- Ubetalte SFO-regninger. 

 

Rektor kan i slike tilfeller ta tildelingen av plass opp til ny vurdering. 

 

§ 8 Betaling for opphold 
SFOs utgifter finansieres med egenbetaling fra foreldrene som dekker den ordinære driften og 

i tillegg en kommunal andel. Den kommunale andelen finansierer styrket bemanning slik at 

barn med store bistandsbehov kan nyttiggjøre seg SFO-tilbudet. Den kommunale andelen 

dekker også betaling for elever i andre kommuner. 
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Det betales for opphold etter betalingssatser vedtatt årlig av kommunestyret.  

 

Alle restanser i forbindelse med opphold i barnehage skal være betalt før plass i SFO tildeles. 

 

I betalingssatsene ligger det inne en avrunding opp til nærmeste hele 5-krone. Dette gjelder 

også ved søskenmoderasjon. 

 

Det betales for hel måned dersom barnet tildeles plass i perioden 1. til 15. i måneden. Dette 

gjelder selv om barnet faktisk ikke benytter plassen før skolestart. 

Det betales for halv måned dersom barnet tildeles plass i perioden 16. til 31. i måneden. 

 

Det gis søskenmoderasjon med 30 % reduksjon i prisen for barn nummer to og 50 % for det 

tredje eller flere barn. Det forutsettes at barna har samme regningsmottaker og bor i samme 

husstand, dvs. på samme adresse. Det gis ikke søskenmoderasjon på gebyr eller matpenger. 

 

Sykefravær eller annet fravær i SFO gir ikke betalingsfritak med unntak for langvarig sykdom 

eller behandling utover 1 måned som er dokumentert med legeattest.  

 

For fosterbarn plassert i Rælingen kommune og hvor SFO er et forebyggende tiltak etter 

barnevernloven § 9-1, skal den kommunen som etter barnevernloven har ansvar for barnet, 

betale Rælingen kommune oppholdsutgifter etter gjeldende satser. Fosterforeldrene må selv 

sørge for at det foreligger vedtak i barnets hjemkommune, og at hjemkommunen er ansvarlig 

for betalingen. 

 

For fosterbarn som gis plass i SFO etter søknad fra fosterforeldrene uten at dette skjer med 

hjemmel i barnevernloven, er det fosterforeldrene som betaler for SFO-opphold etter 

gjeldende satser. 

 

Barn som har friplass, jf. § 5 i vedtektene, betaler ikke for opphold i SFO. 

 

Ved reduksjon i driften vil reduksjon av betaling for opphold bare innvilges etter søknad og 

hvis åpningstiden er mindre enn 4 t/dag i SFO. Ved reduksjon i driften utover 3 dager blir 

reduksjon av betaling automatisk innvilget. 

 

§ 9 Leke- og oppholdsareal 

SFO skal ha definert base i skolen som utgjør SFOs primære leke- og oppholdsareal 

innendørs. Basen kan være definert som undervisningsareal i skoletiden. Det er en forutsetning 

at gymsal, formingsrom og andre arealer skal benyttes av SFO. 

 

SFO-basen skal ha tilfredsstillende garderobe- og toalettforhold. Matlaging og matservering 

skal skje i basen eller i tilknytning til basen. 

 

Basen skal fysisk og utstyrsmessig gi gode vilkår for lek og være egnet for de aktiviteter som 

utføres i SFO. 

SFO kan benytte hele eller deler av skolens uteområde. Uteområdet skal være tilrettelagt for 

lek og fysisk aktivitet. 

 

§ 10 Åpningstider 
SFO har åpen mandag – fredag kl. 0700-1700 med unntak av ordinær undervisningstid. SFO 

er åpen kl. 0700-1700 på dager det ikke er ordinær skole. 
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SFO er åpen i romjula og påskeuka, men holder stengt julaften, nyttårsaften og 4 hele uker 

juli. I romjula og påskeuka kan skolene bli enige om å ha felles SFO-tilbud og barna leveres 

på den skolen/SFO som er åpen. 

 

SFO holder stengt 5 planleggingsdager som avvikles i løpet av skoleåret. 

 

§ 11 Bemanning 

Det skal minimum være én ansatt pr. 13 hele plasser. Bemanningen må til enhver tid være stor 

nok til å gi et meningsfylt og trygt tilbud til alle barn. Endringer i bemanningsnormen i løpet 

av skoleåret skal kun skje etter vedtak i kommunestyret. 

   

Bemanning på FINE-gruppa skjer etter andre prinsipper enn en fast bemanningsnorm. 

 

Rælingen kommune har utarbeidet egne retningslinjer for tid til ledelse, koordinering og 

planlegging i SFO i samsvar med sentrale avtaler. 

 

§ 12 Taushetsplikt. Opplysningsplikt 
Ansatte i SFO har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven §§ 13-13f. 

 

Personalet skal av eget tiltak gi Nav og barneverntjenesten opplysninger etter opplæringsloven 

§§ 15-3 og 15-4. Opplysningene skal gis av rektor. 

 

§ 13 Politiattest 
Personer som ansettes i SFO må legge fram politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 jf. 

politiregisterloven § 39.  

 

§ 14 Forsikring 

Alle barn i skole og SFO er kollektivt forsikret for den tid de oppholder seg på skolen, på 

utflukter og reiser arrangert av skolen/SFO, samt på direkte vei til og fra skolen. 

 

Foresatte må umiddelbart melde fra til skolen/SFO om skader påført barnet i skoletiden eller 

på SFO. 

 

SFO har ingen erstatningsplikt for medbragte personlige eiendeler. 

 

§ 15 Gyldighet 
Endringer i disse vedtektene gjøres av kommunestyret. 

Rådmannen gis myndighet til å gjøre administrative endringer som ikke krever høring. 

 


