
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gjerstad kommune 

Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2022, sak 22/17.

Tilbud om SFO er hjemlet i opplæringsloven § 13 – 7. Kommunen skal ha et tilbud før og 

etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. 

«Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur – og fritidsaktivitetar med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areala, både 

ute og inne, skal være egnet for formålet.»  

SFO bruker rammeplanen som styrende for sitt innhold og lager årsplan med utgangspunkt i 

denne.  

§ 1 Eierforhold

Gjerstad kommune eier og driver SFO. SFO er lokalisert ved Abel skole. 

§ 2 Opptaksmyndighet

Opptak av barn foretas av daglig leder. 

§ 3 Kriterier for opptak og oppsigelse

Søknadsfrist for inntaket for skoleåret er 1. april. Det er likevel mulig å søke om plass i løpet 

av skoleåret. Ved eventuell oversøkning skal de yngste barna og barn med spesielle behov, 

etter sakkyndig vurdering, prioriteres. Vedtak om opphold kan påklages jf. bestemmelsene i 

forvaltningsloven. Eventuell klage sendes Gjerstad kommune.  

Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av tilbud skjer på elektronisk søknadsskjema på 

kommunens hjemmeside. Barn som har plass inneværende skoleår beholder denne plassen 

frem til oppsigelse foreligger eller frem til de avslutter 4. trinn. 

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 reduksjon av 

plass. Endring i oppholdstiden kan ikke kreves iverksatt før 1 måned etter at søknad er 

mottatt.  

SFO gir tilbud om timer, dager eller enkeltuker for de som har behov for dette. Daglig leder 

kan gi eller avslå forespørsel ut i fra en vurdering av kapasitet.  

§ 4 Foreldrebetaling

Betalingssatser fastsettes av Gjerstad kommunestyre og gjelder for 10 måneder. Utgifter til 

mat kommer i tillegg. For bruk av SFO i skolens sommer, høst – og vinterferie er det 

bindende påmelding, og det betales særskilt for disse dagene.   

Betalingssatsene vedtas som hovedregel i forbindelse med behandling av handlingsplan og 

budsjett. Prisoversikt skal finnes på kommunens hjemmeside.   



Barn på 1. trinn har krav på gratis SFO inntil 12 timer. I tillegg er det mulig å søke om gratis 

full plass for barn på 1. trinn. Denne ordningen krever dokumentasjon av husholdningens 

inntekt.  

Det beregnes søskenmoderasjon på 25 % for barn nummer 2 og flere dersom en benytter 

seg av tilbud på full tid.  

Det finnes ytterligere to moderasjonsordninger i SFO som er hjemlet i forskrift til § 13 - 7 i 

opplæringsloven. SFO for elever med særskilte behov på 5. – 7. trinn skal være gratis for 

foreldrene. Den andre ordningen er en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO som sier at en 

heltidsplass maksimalt skal utgjøre 6 % av husholdningens samlede person og 

kapitalinntekt. Den gjelder for 1. – 4. trinn. Søknad på denne ordningen skjer på elektronisk 

søknadsskjema. 

§ 5 Leike og oppholdsareal 

SFO har et eget lokale på Abel skole. I tillegg kan SFO benytte spesialrom og klasserom på 

skolen, samt svømmehall og gymsal. SFO disponerer hele uteområdet ved skolen. I skolens 

ferie og på mandagene kan SFO legge til rette for aktiviteter utenfor skolens område.    

§ 6 Åpningstider  

Det tilbys opphold i SFO før og etter skoletid 5 dager pr. uke. Åpningstid er 07.00 – 16.30. 

SFO har stengt 4 uker om sommeren og disse ukene samsvarer med barnehagens ferie.  

SFO kan i løpet av året holde stengt inntil 5 planleggingsdager. Minimum 4 av disse 5 

dagene tilpasses skolens planleggingsdager.   

SFO holder åpent i skolens sommer-, høst - og vinterferie, men dette forutsetter minst 5 

påmeldte barn.  

SFO holder stengt i skolens jule - og påskeferie.  

§ 7 Bemanning og ledelse 

Rektor har det overordnede ansvaret for driften av SFO i henhold til vedtekter, rammeplan og 

økonomiske rammer. SFO har en daglig leder som styrer den daglige driften og lager en 

årsplan for SFO.  

SFO skal ha en forsvarlig bemanning som kan gi barna et godt SFO – tilbud i henhold til 

rammeplan. For barn med spesielle behov vurderes øket bemanning.      

SU skal ha en foreldrerepresentant fra SFO. FAU kan suppleres med en av foreldrene fra 

SFO om foreldrerådet ønsker det.    


