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VEDTEKTER FOR KOMMUNAL SKOLEFRITIDSORDNING I TRØGSTAD
1. Drift
Skolefritidsordningen eies av Trøgstad kommune og drives etter skolens
verdigrunnlag, de retningslinjer som vedtas av kommunestyret, og de krav
som gjelder for tildeling av statstilskudd.
2. Formål
Skolefritidsordningen skal i første rekke være et tilsyns-, omsorgs- og
aktivitetstilbud for skolebarn på 1.- 4. årstrinn i Trøgstad.
3. Ledelse
Skolefritidsordningen (SFO) er en del av skolens virksomhet. Rektor er
SFO`s administrative og pedagogiske leder. SFO skal ha en daglig leder,
helst med pedagogisk utdanning.
Leder har i samarbeid med rektor ansvaret for å utarbeide årshjul for
virksomheten. Det avholdes minst et foreldremøte i året.
Skolens samarbeidsutvalg (SU) er SFO’s styringsorgan og har rett og plikt
til å behandle saker som gjelder SFO ved skolen. Daglig leder kan møte
med talerett.
4. Taushetsplikt
De ansatte i SFO har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13-13f.
5. Arealbestemmelser
2
SFO skal ha et baselokale(r) med leike- og oppholdsareal på minst 4 m pr
frammøtt barn. I tillegg skal de kunne benytte annet egnet areal ved
skolen.
6. Bemanning
Antall ansatte i SFO reguleres av det totale antall barn og av barn med
spesielle behov.
Det kreves politiattest før tiltredelse.

Vedtekter vedtatt i kommunestyret 17.12.2013

2

gjeldende fra 01.08.2014

Trøgstad kommune
7. Helsetilsyn
Hygienisk tilsyn ligger under kommunale helsemyndigheter.
8. Opptak
Hovedinntaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder kommende skoleår.
Søknad om plass ved SFO skjer via Oppvekstportalen på kommunens
hjemmeside, www.trogstad.no innen 1. mars.
SFO omfatter elever på 1. – 4. årstrinn, og barn med særskilte behov på 1.
– 7. årstrinn etter individuell vurdering. Slikt behov må dokumenteres av
offentlig instans.
Opptaket foretas av rektor og daglig leder.
Det kan søkes om fra 20% (1 dag) til 100% plass (5 dager), men det gis
ikke adgang til å søke delte dager. Dersom det ikke er nok plasser, vil de
yngre barna og de største plassene bli prioritert.
9. Betaling for opphold og oppsigelse av plass
Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandlingen.
De som har fått plass betaler for plass og mat for 11 terminer.
Det gis ikke søskenmoderasjon.
Betalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver måned på tilsendt faktura.
Dersom det går 1 måned uten betaling, kan kommunen si opp plassen med
øyeblikkelig virkning.
Sykefravær eller annet fravær medfører til vanlig ikke reduksjon i
foreldrebetalingen. Reduksjon av foreldrebetalingen kan vurderes etter
dokumentert sykefravær utover en måned, eller ved annen ekstraordinær
fraværsgrunn.
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Ved oppstart til nytt SFO-år skal tidligere fakturaer for opphold være betalt.
Dersom dette ikke er innfridd, kan kommunen si opp plassen med
øyeblikkelig virkning.
Oppsigelse av SFO-plassen skjer via Oppvekstportalen på kommunens
hjemmeside www.trogstad.no Det samme gjelder søknad om endring av
plass.
Oppsigelse av plass er en måned regnet fra den 1. i måneden etter at
oppsigelse er sendt.
Dersom plassen sies opp etter 1. april, med plassopphør etter 1. mai, må
foreldrene betale plassen ut SFO - året.
Dersom stengetiden i SFO ikke overholdes kan dette føre til oppsigelse. Det
kan kreves et fast gebyr for barn som blir hentet etter stengetid. Gebyrets
størrelse fastsettes av kommunestyret og er for tiden kr. 250,10. Åpningstider
SFO-året starter 1. august. Det er heldagstilbud i høst- og vinterferien. I
desember har SFO åpent til og med lille julaften. SFO er stengt i romjula og
i påskeuka.
Sommerlukking er 3 uker i juli. Dersom det er svært få barn som har behov
for plass i skolens ferier kan kommunens skolefritidsordninger samordnes .
SFO er åpen fra kl.06.30 til skolestart og etter skoletid til kl.16.45, mandag
til og med fredag.
Det holdes stengt 5 dager i året pga. planleggingsdager for de ansatte,
fortrinnsvis samkjørt med skolens planleggingsdager.
Det gis ikke betalingsfritak for disse dagene.
11. Forsikring
Trøgstad kommune sørger for ulykkesforsikring.
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