Gjerstad kommune
Enhet for skole
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gjerstad kommune
Vedtatt av kommunestyret 14.12.2017
§1

Formål
Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. klassetrinn,
og for barn med særskilte behov fra 1. – 7. klassetrinn.
Skolefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt
i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. (Opplæringslova § 13 – 7)
§9A Lova om elevenes skolemiljø gjelder også for SFO.

§2

Retningslinjer
Skolefritidsordningen eies og drives av Gjerstad kommune etter retningslinjene i
Opplæringslova § 13 – 7.
Kommunestyret fastsetter åpningstiden for SFO. (Feriene samkjøres med barnehagene.)
 Skolefritidsordningen er åpen fra kl.07.00 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 16.30.
 Skolefritidsordningen er stengt fire uker om sommeren. (Samkjøres med barnehagen.)
 SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 SFO har 5 planleggingsdager i året, som så langt det lar seg gjøre, legges til skolefriedager.

§3

Ledelse, styring og ansvar
 Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for driften av SFO på
skolen.
 SFO skal ha en leder som samarbeider med rektor om den daglige driften.
 Det skal være en foreldrerepresentant fra SFO i SU (Samarbeidsutvalget). SU er et
rådgivende organ i forhold til drift av SFO og skole.
 Leder av SFO møter med talerett i samarbeidsutvalget når SU behandler saker som angår
SFO.
 Dersom skolens foreldreråd finner det ønskelig kan foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
suppleres med en av foreldrene som har barn i skolefritidsordningen.

§4

Bemanning
 SFO skal ha en forsvarlig bemanning som kan gi barna et godt SFO- tilbud slik
opplæringsloven forutsetter.
 For barn med ekstra behov, der PPT anbefaler plass ut fra sakkyndig vurdering, vurderer
rektor behovet for ekstra hjelp.

§5

Inntak av barn
 Rektor foretar inntak av barn etter innstilling fra daglig leder av SFO.
 Hovedinntaket skjer i vårsemesteret og gjelder for et skoleår.
 Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig til leder av SFO.
 Den gjensidige oppsigelsestiden er en måned, og gjelder fra 1. i hver måned. Ved oppsigelse
i løpet av en måned må det betales ut neste måned. Samme regel gjelder ved endring av
plass.
 Dersom bruker sier opp plassen etter 1.april må de likevel betale ut juni måned.
 Rektor har fullmakt til å foreta unntak vedr. oppsigelse av plass etter 1. april.

§6

Foreldrebetaling
Betalingssatser fastsettes av Gjerstad kommunestyre og gjelder for 10 måneder. Utgifter til
mat kommer i tillegg, og avgjøres av foreldrene.
For bruk av SFO i den 11. måneden må det bestilles og betales for enkeltdager. Det er bindende
påmelding til disse dagene.
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