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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I 
LEBESBY KOMMUNE

Vedtatt i Lebesby kommunestyre 27.11.07

§1 RETNINGSLINJER
Skolefritidsordningen (SFO) drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret og de 
krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.

§2 FORMÅL
SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. - 4. 
klasse, og for funksjonshemmede barn til og med 12 år.  
Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

§3 ANSVARLIG STYRINGSORGAN 
Formannskapet er ansvarlig styringsorgan.

§4 STYRING OG LEDELSE
 SFO er administrativt underlagt rådmannen, som kan delegere den administrative, faglige og 

daglige ledelse til høvelig nivå.
 SFO skal ha en egen daglig leder, som bør ha pedagogisk utdannelse
 Rektor er den overordnede administrative og pedagogiske ansvar for ordninga.  Den praktiske 

gjennomføringen av arbeidet kan delegeres til en person med pedagogisk utdannelse.

§5 FORELDRERÅDET/-UTVALGET
 For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal SFO ha et foreldreråd og
     foreldreutvalg
 Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barn i SFO
 Foreldreutvalget består av tre foreldre valgt av foreldrerådet.  En av foreldrene kan møte i 

samarbeidsutvalget med tale og forslagsrett.
 Foreldreutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for SFOs 

innhold og virksomhet.

§6 BEMANNING
 SFO skal bemannes med minst en voksen pr. 12 barn til stede
  I forhold til barn med spesielle behov skal det vurderes bruk av ekstrahjelp etter behov og 

sakkyndig vurdering

§7 SØKNADSFRIST OG OPPTAKSPERIODE
 Søknadsfristen settes til 30. april, og kunngjøres i nærradio, gjennom oppslag og med brev til 

foreldre/foresatte.  Opptaket blir gjort i perioden 01.05. - 01.06.  Alle må søke hvert år.
 Opptaket i løpet av skoleåret kan skje etter at inntaket har funnet sted, men dette er avhengig av

at der er plasser ledige.
 En kan ved ledige plasser tilby dag, uke, månedsplass.

Disse plassene må avtales med daglig leder
 Slutter barnet, skal foreldrene sende skriftlig oppsigelse med oppsigelsesfrist på 1 måned.
 Oppsigelsestiden regnes fra den 1. i påfølgende måned.
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§8 OPPTAKSKRITERIER
1. Barn i 1. klasse – 4.klasse.
2. Barn med sosiale/fysiske dysfunksjoner  etter behov og sakkyndig vurdering
3. Funksjonshemmede barn til og med 12 år etter behov og sakkyndig vurdering.
4. Barn av enslig forsørger i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning
5. Barn som har begge foresatte i arbeid eller under utdanning
6. Yngre barn prioriteres foran eldre barn innenfor samme prioritetsgruppe
7. Barn som søker deltidsplass tas inn etter andre søkere.

Endring i opptaksbetingelser kan føre til at et barn mister plassen.  Søkere til plass ved SFO er 
selv pliktige til å melde fra om dette.
Vedvarende uakseptabel atferd kan føre til at barn mister plassen.
SFO må holde minst to plasser ledige etter hovedinntaket til bl.a. behandling av klagesaker.

§9 OPPTAKSMYNDIGHET  
 Rektor har delegert myndighet til å foreta opptak.
 I følge forvaltningslovens § 29, er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunktet søkeren har 

mottatt vedtaket.
 Kommunens klagenemnd er klageinstans.

§10 BETALING FOR OPPHOLDET
 Betaling skjer forskuddsvis hver måned til kommunekasserer etter satser bestemt av 

kommunestyret (eksl. Kostpenger)
 Ved to mnd. utestående betaling mister en plassen.
 Betalingsfrihet innrømmes når barnet er i SFO eller anbefaling fra sakkyndig jfr.§8 pkt 2.
 Betalingen er avhengig hvilke type opphold barnet har.

§11 MÅLTID
SFO holder brødmat, frukt og melk.  Kostpenger kommer i tillegg til gjeldende satser.

§12 ÅPNINGSTIDER
SFO følger skoleruta, og holdes åpen mandag - fredag kl. 12.15 - 16.15.
SFO i Kjøllefjord har planleggingsdager samtidig med Kjøllefjord skole.
SFO på Lebesby har planleggingsdager samtidig med skolen/barnehagen.

§13 BUDSJETT
Budsjetter utarbeides av daglig leder i samarbeid med rektor, og sendes
oppvekstsjefen for videre behandling.

§14 GYLDIGHET
Endring av disse vedtektene må vedtas av Formannskapet, og god-
kjennes av kommunestyret i Lebesby kommune.
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