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§1. EIERFORHOLD  
Skolefritidsordningen eies og drives av Lyngen kommune i samsvar med gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer, samt kommunale vedtak. 

 
§2. FORVALTNING, STYRING OG LEDELSE  
 - Levekårsutvalget er ansvarlig styringsorgan for SFO. 
 - SFO er administrativt underlagt rådmannen. 

- Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for ordningen  
  ved den enkelte skole, og er daglig leder om ikke annet er fastsatt. 
- SFO kan ha egen daglig leder under rektor når barnetall og åpningstid er stor nok,  
  dvs. det er minst 2 tilsatte i tillegg til rektor. 
- Dersom SFO har egen daglig leder kan samarbeidsutvalget la denne møte i aktuelle    
  saker, med talerett. 

 
§3. FORMÅL 

- Formålet med SFO er å gi barna på 1. - 4. årstrinn (funksjonshemmede tom. 7. trinn)    
  et omsorgs- og fritidstilbud i forlengelse av den pedagogiske kjernetiden. 
- Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, sosial læring og   
  kulturaktiviteter. 

 - Tilbudet skal være i samsvar med de kristne grunnverdier  
   (jfr. lov om grunnskolen, § 1). 
 
§4. BEMANNING 

- Rektor ved den enkelte skole er skolefritidsordningen`s leder. 
- Skolefritidsordningen skal ha en ansatt som har det daglige ansvar ”daglig leder” 

 - SFO bør bemannes med en voksen pr. 10 barn. 
 - Det sentrale personell er assistenter (barne- og ungdomsarbeidere). 

- Pedagogisk personale kan tilsettes i delpost i SFO med noe omfang (mer enn 1    
  ansatt utenom rektor). 

 
§5. OPPTAKSMYNDIGHET  

- Levekårsutvalget delegerer opptaksmyndigheten til rektor for skolen.  
 - Klage om opptak avgjøres av administrasjonssjefen 
 - Søknad sendes rektor for skolen før skoleåret begynner. 
 
§6. OPPTAKSKRITERIER  
 a) Det må søkes for hvert år. 

b) Det kan søkes 100 % plass ( over 10 t/u ) eller 50 % plass ( under 10 t/u). Tildeling 
av plass skjer for et skoleår av gangen.  

 c) Hvis det er flere søkere enn SFO har plass til, foretas slik vektlegging, i prioritert      
 rekkefølge:  
  1. Funksjonshemmede barn, og barn som står i fare for å utvikle   
      funksjonshemning. 
  2. Barn i hjem med sykdom (må dok.). 
  3. Barn i hjem med vanskelige sosiale forhold (må dok.). 

 4. Lavere årstrinn skal prioriteres. 
d) Opptak skjer ved enkeltvedtak etter Fvl.§2 med klagerett 

   
 
 For øvrige søkere tildeles plass ut fra en totalvurdering.   
   
 - KORTTIDSOPPHOLD 
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 - Barn som det søkes opphold i kort tid pr. uke, tas inn etter andre søkere. 
  - Skole med ledige plasser i SFO kan også selge opphold i enkeltdager. 
  - 6-åringer kan få SFO-tilbud i barnehage med ledige barnehageplasser. 
 
 
 OPPTAKSPERIODE 

- Søknadsfrist ved hovedopptak er 1.juni  i opptaksåret 
- Søknad om opptak skjer på fastlagt skjema. 
- Opptaket gjelder inntil en av partene(kommunen/foreldrene) sier opp plassen eller at    
  barnet naturlig går ut ved skoleårets slutt. 
- Opptaket gjelder i den delen av året SFO er åpen, SFO følger skoleruta. 
 

 
§8. ÅPNINGSTIDER 

- SFO holdes åpen mandag - fredag kl. 07.30 - 16.30.  Tilpasning kan foretas ut fra   
  lokale forhold i samråd med rektor 
- SFO holdes stengt når skolen ikke er i drift for elevene, som omkring jul, påske, på   
  kursdager for lærerne. 
- SFO har kurs- og planleggingsdager i 5 dager i skoleåret, samtidig med andre tilsatte  
  på skolen. 

 
§9. BETALING/FRIPLASS/OPPSIGELSE 

Foreldrebetaling og kostpenger fastsettes av kommunestyret.  Betaling skjer til 
 kommunekassereren etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser, og etter tilsendt 
regning/krav. 

 Når åpningstiden følger skolens undervisningstid, betales for 10 mndr. pr. skoleår. 
  

Frist for oppsigelse av plass er 1 mnd. fra dato for mottatt oppsigelse. Oppsigelsen må 
være skriftlig.  

  
Dersom betaling ikke har skjedd for de 2 siste mnd., mistes retten til SFO-plass, dog 
ikke om avtale om forlengelse av betalingsfristen er inngått med kommunekassereren. 
Ved manglende betaling gis de foresatte skriftlig melding med 14 dagers varsel om at 
plassen kan bli inndratt. 

 Ved endring av betalingssatsene skal de foresatte gis melding med 1 mnd. varsel. 
 Ved sammenhengende fravær over 1 mnd. pga. sykdom eller andre spesielle grunner, 

kan det søkes om betalingsfritak til administrasjonssjefen. 
 
§10. TAUSHETSPLIKT  

Medlemmene av Levekårsutvalget, opptaksutvalget, samarbeidsutvalget, SFO-ansatte 
og andre som forvalter SFO-saker, er underlagt forvaltningslovens (og skolelovens) 
regler om taushetsplikt. 
Personalet i SFO har opplysningsrett etter Opplæringsloven§ 15-3 og 15-4 

 
 
§11. UNNTAK FRA VEDTEKTENE  
 Når særlige grunner tilsier det, kan Levekårsutvalget dispensere fra vedtektene`s 
 bestemmelser, med unntak av det som måtte være fastsatt i lov og forskrift. 
 
§12. ENDRING AV VEDTEKTENE  
 kan foretas av Levekårsutvalget etter forslag/uttalelse fra rådmannen. 
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