
 
 

 
 
 
 

Vedtekter skolefritidsordning (SFO) 
gjeldende fra 01.08.2021 
Vedtatt av Levekårsutvalg i sak 12/21 08.04.21 
 

a) Eierforhold og formål 
 

Skolefritidsordningen (SFO) er hjemlet i Opplæringsloven § 13-7. I Karlsøy 
kommune drives SFO etter retningslinjer vedtatt i kommunens levekårsutvalg. 
Karlsøy kommune er eier og driver av de kommunale skolefritidsordningene. 

 
Skolefritidsordningen skal være et tilbud før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for 
barn med særskilte behov på 1.-7 trinn, etter individuell søknad. Innhold og 
virksomhet skal gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og 
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 
Det skal tilstrebes en felles målsetting i skole og SFO i kommunen med tanke på 
helhetlig holdning. Årlig aktivitetsplan skal underbygge formål og målsettinger. 
Samarbeidsutvalget for skolen/oppvekstsenteret som tilbyr SFO skal også fungere 
som organ for de som benytter seg av skolefritidsordningen. 

 
b) Opptaksmyndighet 

 
Skolefritidsordningen er underlagt Rektor ved den enkelte skole/oppvekstsenter som 
tilbyr skolefritidsordning. Rektor har delegert myndighet fra Opplæringssjef, og 
opptrer på vegne av denne. Det er Rektor som behandler søknad om plass i SFO. 

 
c) Opptakskriterier og opptaksperiode 

 
Søknad om plass for nye barn sendes elektronisk gjennom Foresatteportal barnehage 
og SFO, med søknadsfrist 1. mars. 
Plass tildeles gjennom enkeltvedtak av rektor og varer til plassen sies opp av søker, 
eller at barnet mister sin rett til skolefritidsordning. 

 
Hvis det er flere søkere enn det er plass til, avgjøres inntaket etter følgende 
retningslinjer/kriterier: 

 
 6 åringer har førsterett til ledige SFO plasser. Dersom de melder seg 

på etter påmeldingsfristen, skal de tas inn fortløpende under 
forutsetning av at det er ledige plasser. Er det ikke ledige plasser settes 
de øverst på ventelista. 

- Et levende øyrike



 Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under 
utdanning, og som alene har omsorg for barnet. 

 Barn som har begge foreldre i arbeid utenfor hjemmet eller under 
utdanning. 

 Yngre barn bør til en viss grad gå foran eldre barn, men det bør 
tilstrebes en viss aldersspredning. 

 Barn med særlige behov kan tas inn foran andre søkere. Det forutsettes 
at det foreligger en faglig vurdering til grunn. 

 Dersom prioritering ikke lar seg gjøre ut fra av kriteriene avgjøres 
tildeling av plass ved loddtrekning. 

 Betingelsen for at barn skal få plass i skolefritidsordning er at tidligere 
barnehagegjeld og/eller SFO gjeld er betalt. 

 
 

Avslag på søknad om plass kan påklages til skoleeier. Ved opprettholdelse av avslag 
skal klagen videresendes til Statsforvalter. Anken sendes rektor ved den aktuelle 
SFO. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt søkeren mottar vedtaket (jf 
Forvaltningsloven § 29). 

 
d) Foreldrebetaling og oppsigelse av plass 

 
Kommunestyret fastsetter betalingssatser for SFO, inkludert timepriser. 
Skolefritidsordningen følger kommunens vedtatte skolerute. 
Det gis ikke søskenmoderasjon. 
Ved for sent hentet barn etter stengetid påløper det kr. 500,- for hver påbegynte ½ 
time. Den som henter barnet for sent og etter stengetid, skal underskrive en bekreftelse 
på at barnet ble hentet for sent og tidspunktet for henting. Tilsvarende gjelder dersom 
skolefritidsordningen ikke åpner til åpningstid. Foreldre har da rett på refusjon. Slik 
klage rettes til rektor. Unntak for denne bestemmelsen følger reglene for force majeure. 
(se lovdata https://lovdata.no/artikkel/force_majeure/103) 
Mislighold av foreldrebetaling kan bli videre behandlet til gjeldsinndrivelse. 
Oppsigelse av plass skal skje skriftlig, og med en (1) måneds varsel. 
Dersom barnet ikke lengre har rett til skolefritidsordning vil SFO-plass automatisk 
opphøre ved endt skoleår. 

 
e) Bemanning 

 
Behovet for bemanning vil være avhengig av hva slags aktiviteter som tilbys og 
alderssammensetningen, hvor mange barn som deltar, daglig oppholdstid og antall 
barn med særlige behov. 

 
f) Leke- og oppholdsareal 

 
Lov og forskrifter fastsetter ikke nasjonale normer for inne- og uteareal. 
Skolefritidsordningenes leke- og oppholdsareal er en integrert del av skolen. Den 
enkelte skole/oppvekstsenter, i samarbeid med SMU og foreldreråd vurderer om 
arealene ute og inne er tilpasset den aktivitet som skal drives. Rektor har ansvar og 
endelig beslutningsmyndighet. 



 
g) Oppholdstid 

 
Ordinær SFO-plass i Karlsøy kommune utgjør 10 timer per uke. 
Dersom SFO-tilbudet i sin helhet kan levere mer enn 10 timer pr. uke, kan den 
enkelte plassholder avtale et tilbud som overstiger ordinært tilbud. I disse tilfellene 
vil foreldrebetalingen økes med timespris pr. time over 10 timer, fratrukket 50% av 
tilleggssum. Det totale tilbudet kan ikke overstige 18,5 timer pr. uke. 
Behov for antall timer ut over 10 timer pr. uke må avklares før oppstart skoleår. 
Rektor avgjør åpningstiden for SFO. 
Skolefritidsordningen skal tilby mulighet for kjøp av enkelttimer dersom det er ledig 
kapasitet. 
En skal også tilby mulighet til å kjøpe ordinær plass på Skolefritidsordningen for 
kortere perioder dersom tilbudet har ledig kapasitet. Slike søknader avgjøres av 
rektor. 
Daglig åpningstid ved den enkelte skolefritidsordning vedtas av SU i første møte etter 
skolestart. Rektor har endelig beslutningsmyndighet ved uenighet om tilbud. 

 
 

h) Taushetsplikt og krav om politiattest 
 

For medlemmer av SU/SMU, tilsatte i SFO, herunder studenter/lærlinger, vikarer og 
andre som oppholder seg i SFO, gjelder taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 
13 og §13-a-f. Alle skal ha underskrevet taushetsløfte. 

 
Det er et absolutt krav om politiattest for alle som fast eller midlertidig ansatt i 
Skolefritidsordningen.


