
VEDTEKTER FOR KOMMUNAL SKOLEFRITIDSORDNING I TOLGA 

 

Sist revidert i kommunestyret 20.05.2021. 

 

1. DEFINISJON OG FORMÅL  
Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den 
obligatoriske undervisningstiden for barn i 1. til 4.trinn, og for barn med særskilte behov 
på 1.-7.årstrinn. 

Innholdet i virksomheten skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial 
læring. Videre må skolefritidsordningens innhold utformes etter lokale behov. 
Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.  

Opplæringslovens paragraf om elevenes skolemiljø er også gjeldende når elevene er i 
skolefritidsordningen.  
 

2. RETNINGSLINJER 
Skolefritidsordningen i kommunen skal drives etter de retningslinjer som er vedtatt av 
kommunestyret, i henhold til § 13.7 i Opplæringsloven, og i tråd med nasjonal rammeplan 
for skolefritidsordningen. 
 
3. EIERFORHOLD  
Skolefritidsordningen i kommunen eies av Tolga kommune. 
 
4. STYRING OG LEDELSE  
Skolefritidsordningen er administrativt underlagt sektorleder oppvekst og enhetsleder ved 
den enkelte skole. Skolefritidsordningen skal ha egen daglig leder. Rektor har det 
overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for ordningen ved den enkelte skole.  

Daglig leder ved SFO skal delta på foreldremøter for aktuelle trinn.  
 

5. BEMANNING  
Rektor på den enkelte skole har ansvar for den daglige driften og bemanningen på SFO, 
og at den samsvarer med lover, regler og forskrifter.  

Alle som skal tilsettes i skolefritidsordningen må legge fram politiattest, etter 
Opplæringsloven §10-9. 
 

6. OPPTAK AV BARN  
Orientering om påmelding kunngjøres på kommunens hjemmesider, og ved innskriving og 
foreldremøter for de nye 1. trinn-elevene. 



Søknad til SFO gjøres elektronisk via pålogging på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist 
01.05 (fra 2022/23). For 2021/22 settes egne frister. 

Plassen tildeles for ett skoleår. Rektor ved den enkelte skole og daglig leder SFO er 
opptaksmyndighet.  

Barn kan også meldes inn i SFO i løpet av året dersom det er ledige plasser. 
 

7. OPPTAKSKRITERIER  
Målgruppe for inntak i SFO er primært elever i 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte 
behov på 1.-7. årstrinn. Barn skal som hovedregel gå i SFO i den skolekretsen barnet 
tilhører. 

Barn med funksjonshemninger prioriteres, deretter barn fra 1. – 4. klasse.  

Dersom det er kapasitet til å ta inn barn fra 5. – 7. trinn, prioriteres de yngste av disse. 
 

8. FORELDREBETALING - REDUSERT FORELDREBETALING  

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Det betales også for måltider. Tilbudet 
deles inn i 5 bolker, fra inntil 4 t/uke til full plass: 19 t/uke/21 t/uke. 

For plass i skolefritidsordningen betales det for 10 måneder i året. Det betales ekstra for 
behov i skolens ferier. Betalingen skjer til Tolga kommune, innen den 20. i hver måned. 
Faktura sendes ut fra økonomikontoret. 

Det beregnes ikke søskenmoderasjon. 

Redusert foreldrebetaling (Forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven Kap.1 B-1  
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt for elever på 1. 
og 2.trinn, gjeldene fra 01.08.2020. Redusert foreldrebetaling er utvidet til 3. og 4.trinn fra 
01.08.2021. Det kan søkes om gratis SFO for elever med særskilt behov på 5. til 7.trinn. 
Sektorleder er behandlingsansvarlig. 

Manglende betaling  
Hvis betaling ikke skjer, sendes purring. Hvis det da ikke blir betalt sendes varsel om 
inkasso. Blir det utestående beløp over lengre tid, får familien beskjed om at plassen 
opphører. Alle utestående regninger som gjelder skolefritidsordningen, må være betalt 
dersom plassen skal beholdes.  

Sykdom 
Er barnet sammenhengende fraværende 1 måned eller mer på grunn av sykdom, kan det 
søkes om redusert betaling. Søknaden må sendes skriftlig til kommunen og legeattest 
vedlegges.  

Skyss 
Barn som har plass i skolefritidsordningen og som på grunn av funksjonshemming eller 
midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra 
skolefritidsordningen. Retten gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og 



skolefritidsordningen. Retten gjelder ikke i skoleferiene. 
 

9. OPPSIGELSE 
Oppsigelse gjøres elektronisk via pålogging Tolga kommunes hjemmeside. 
Oppsigelsestiden er en måned og gjelder fra 1. mnd. Betaling skjer ut påfølgende 
kalendermåned. 
 

10.  ÅPNINGSTIDER 
Skolefritidsordningen følger skoleåret. Åpningstiden er mellom kl. 07.00 – 16.00 (16.30), 
mandag – fredag. Tilbudet gjelder før og etter skoletid og i skolens ferier. SFO er stengt 
på skolens planleggingsdager, da SFO personalet også er tilsatt i delstillinger på skolen. 
SFO er stengt i juli måned. 

Avhengig av behov holdes SFO åpen innenfor følgende tidsramme: 

- Skolens høst- og vinterferier 
- Virkedager jul og påske. Stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag 
- 2 uker etter skoleslutt (juni) og 2 uker før skolestart. SFO i august organiseres som et 

eget opplegg. 

 

11. LEKE- OG OPPHOLDSAREALER 
Lokaler, utearealer og anlegg som skal brukes av barn i skolefritidsordningen skal være 
egnet for formålet. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape 
sitt eget lekemiljø. Det forutsettes blant annet at arealene:  

- er store nok og egner seg for lek og opphold  
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider  
- gir lekemulighet for alle aldersgrupper i skolefritidsordningen, og gir mulighet for 

samhandling mellom barn og voksne.  

Lokalene skal være i samsvar med Plan- og bygningsloven med forskrifter.  

 

12. GYLDIGHET  
Vedtektene og endringer av disse må vedtas av kommunestyret. 

 

Nye endrede vedtekter trer i kraft fra kommunestyrets vedtak i 20. mai 2021. 


