KVITSØY KOMMUNE
4180 KVITSØY

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I KVITSØY KOMMUNE
Vedtatt i kommunestyret 1.11.2016. Vedtektene trer i kraft f.o.m. 1.1.2017.

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. klasse, samt
for funksjonshemmede barn t.o.m. 7. klasse. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek,
kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode
utviklingsbetingelser. Arealer, både ute og inne, skal være egnet for formålet.
1. Eierforhold
Skolefritidsordningen eies og drives av Kvitsøy kommune.
2. Opptaksmyndighet
SFO–leder gjør innstilling og rektor har opptaksmyndighet.
Søknad utover hovedopptaket vurderes individuelt av SFO-leder og rektor i forhold til kapasitet.
3. Opptaksperiode og oppsigelse
Søknadsfristen er 1. mars. Påmeldingen er bindende og gjelder til den blir sagt opp, eller ved
utgangen av 4. skoleår. Oppsigelsesfristen er én måned, og gjelder fra den 1. i hver måned.
Skriftlig oppsigelse leveres SFO- leder.
4. Betaling
Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling i SFO. Den justeres normalt ved hvert
budsjettår. Det betales for 10 terminer i året. Juli og august er betalingsfrie. Ved kapasitet i
fritidsordningen er det mulig å kjøpe dags-plass utover ordinær oppholdstid.
Det kan innvilges reduksjon i foreldrebetalingen dersom det kan dokumenteres at:
a) samlet brutto årsinntekt er under 6G. Dette medfører 25 % reduksjon.
b) samlet brutto årsinntekt er under 3G. Dette medfører 50 % reduksjon.
Kvitsøy kommune har søskenmoderasjon i barnehage regulert av Forskrift om foreldrebetaling i
barnehager og SFO, men også på tvers av barnehage og SFO. Forskrift om foreldrebetaling i
barnehage legges til grunn for søskenmoderasjonen, det vil si 30 % reduksjon for 2. barn og 50 %
for 3. og øvrige barn fra samme familie. Moderasjonen skal også gjelde søsken i SFO.
Eksempler:
 Hvis du har to barn i barnehage, får du 30 % rabatt på foreldrebetalinga for det yngste
barnet.


Hvis du har tre barn i barnehage, får du 30 % rabatt for det nest eldste barnet og 50 % for
det yngste barnet.



Hvis du har ett barn i SFO og to barn i barnehage, får du 30 % rabatt for det yngste barnet
i barnehagen og 50 % rabatt på SFO.



Hvis du har to barn i SFO og ett barn i barnehage, får du henholdsvis 30 og 50 % rabatt
for de to barna på SFO og betaler full pris i barnehagen.



Hvis du har tre barn på SFO, betaler du ett opphold fullt ut, får 30 % rabatt på ett og 50 %
rabatt på ett.

5. Leke- og oppholdsareal
Skolefritidsordningen benytter skolens lokaler/utearealer, godkjent etter Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
6. Bemanning og ledelse
Rektor er faglig og administrativt overordnet. Det er i tillegg tilsatt avdelingsleder/
fagarbeider/assistent/læring i forhold til antall barn som er påmeldt. Bemanningsnormen er 1
voksne pr. 10-15 barn. I tillegg kommer ressurser til barn med spesielle behov.
7. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid
SFO har åpent hele skoleåret, før- og etter undervisningstid. Fritidsordningens åpningstid er fra kl.
07.30 til kl. 16.15, med fratrekk av ordinær skoletid. Ved behov, kan det søkes om utvidet
åpningstid fra kl. 06.30. Utvidet åpningstid gis i samarbeid med barnehagen.
SFO holder åpent i skolens høst- og vinterferie, to uker etter skoleslutt og to uker før skolestart
(sommer-sfo), hvis nok påmeldte. Påmelding til ferie-SFO (høst-, vinter- og sommer-SFO) skjer
innen bestemte frister: Høstferie: 1. september. Vinterferie: 15. januar. Sommer-sfo: fredag før
påskeferie. Det må være minimum 3 påmeldte for at tilbud skal gis.
8. Opptakskriterier
Forutsatt at det finnes plass, kan opptak foregå gjennom hele året.
Dersom det ikke er plass til alle søkere, skal barn prioriteres i denne rekkefølge:
1. Barn i 1. og 2. klasse
2. Barn som blir tilrådd plass av sosiale/medisinske kriterier eller av kommunehelsetjenesten
3. Barn i familier med spesielle behov.
Barn som blir anbefalt plass eller barn i familier med spesielle behov, må dokumentere dette.
Disse vedtekter trer i kraft f.o.m 1.1.2017.

