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Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
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Innstilling:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Bakgrunn for saken:
Erfaringer fra skolene de siste årene, sammen med nye vurderinger opp mot opplæringsloven
§ 13-7, der SFO er hjemlet, gjorde at man i inneværende skoleår så behov for en grundig,
samlet gjennomgang av kommunens vedtekter.
§ 13-7.Skolefritidsordninga
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning 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 givast
gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.
Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om
a. eigarforhold
b. kven som er opptaksmyndigheit
c. opptakskriterium
d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
e. foreldrebetaling
f. leike- og opphaldsareal
g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h. bemanning og leiing
Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå
kravet.
Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.
For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.
Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller
vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.
Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

Saksutredning:
Forslag til nye vedtekter har blitt utarbeidet i samarbeid mellom rektorer, SFO-ledere og
administrativ skoleeier. Endelig forslag har vært ute på høring i foreldrenes arbeidsutvalg
(FAU) og skolens samarbeidsutvalg ved de tre barneskolene (se vedlagte høringsinnspill).
Det vises til vedlagte forslag til vedtekter.
Kommentar til endringsforslag fra FAU ved Lunde skole:
§2a i forslaget til nye vedtekter («SFO-tilbud gis til alle barn i alderen 1.-4. årstrinn, samt barn
med særskilte behov på 1.-7. trinn.») tar utgangspunkt i opplæringsloven §13-7. Vi ser derfor
ikke grunn til å endre angivelsen av årstrinn for barn med særskilte behov til 5.-7.trinn, slik
FAU foreslår.

Søgne 22.04.14

Høringsinnspill til SFO- sak
FAU, Langenes skole
Sak i FAU- møte 30.03.14
Det ble ikke registrert innspill til forslag til nye vedtekter for SFO, eller til forslag til ny
organisering for SFO, bortsett fra røster som mente at den nye ordningen er dyr, og
innebærer en dramatisk prisøkning fra foreldrene.
FAU har ved et tidligere møte 13.11.13 vurdert de ulike prismodellene. FAU vedtok da
enstemmig, mot èn blank stemme, å støtte administrasjonens anbefaling om å gå for
prismodell 1 i fremlegget. Medlemmene vektla denne modellens positive fleksibilitet.
Tone Martha Sødal
Leder Langenes FAU

SU, Langenes skole
Sak i SU- møte 03.04.14
Ingen konkrete innspill. Det bemerkes at ny organisering vil bety større kostnader for
foreldre. Har vært god ordning til nå. SFO går i underskudd, dekkes av skolebudsjett. Dette
er ikke ønskelig. En ser også at en får mulighet til mer aktivitet ved at en kan ha bedre
bemanning i kjernetid.
Cecilia Johansen
Rektor Langenes skole

Personal, Langenes skole
Sak i møte med pedagoger 02.04.14
Innspill til vedtekter og organisering av SFO
Ingen innspill

Sak i møte med fagarbeidere/assistenter 03.04.14
Innspill til vedtekter og organisering av SFO
Ingen innspill. Ser at ny ordning kan føre til færre barn på grunn av høyere kostnader.
Cecilia Johansen
Rektor Langenes skole

Søgne 28.04.14

Høringsinnspill til SFO- sak
FAU, Lunde skole
Sak i FAU- møte 22.04.14
Det ble registrert et innspill til forslag til nye vedtekter for SFO.
FAU mener at følgende setning bør endres i vedtektene:
2. opptakskriterier:
a.

SFO.tilbud gis til alle barn i alderen 1-4 årstrinn, samt til barn med særskilte behov på
1-7 trinn.

Forslag til endring:
a. SFO.tilbud gis til alle barn i alderen 1-4 årstrinn, samt til barn med særskilte behov på
5-7 trinn.
Grunnlag: Når alle elevene på 1-4 allerede får tilbud, trenger ikke denne gruppen barn
nevnes særskilt, utenom at de får tilbud videre fra 5 trinn.
Tom Jørgensen
Leder Lunde FAU

Kommentar fra Rådmannen til endringsforslag:
Angivelsen av klassetrinn i §2a i forslag til nye vedtekter er en nøyaktig gjengivelse av
lovteksten i opplæringsloven §13-7, første ledd. Man ser derfor ikke grunn til å endre dette.

SU, Lunde skole
Det har ikke vært avholdt SU-møte om denne saken
FAU og ansatte har uttalt seg om saken og siden det ikke var andre saker ble det besluttet å
ikke avholde SU-møtet. De uttalelser som FAU og ansatte har kommet fram til står i egne
uttalelser.
Anne Beth Torkelsen
Rektor Lunde skole

Personal, Lunde skole
Sak i møte med personalet 22.04.14
Innspill til vedtekter og organisering av SFO
Ingen innspill
Anne Beth Torkelsen
Rektor Lunde skole

Nygård skole - høringsinnspill SFO-sak
FAU, Nygård skole
Sak i møtet 08.04.14
Forslag til nye vedtekter for SFO-ordningen i Søgne kommune og forslag til ny organisering av SFO
fra skoleåret 2014/2015 ble behandlet i møtet.
Det ble ikke fremmet forslag om endringer av vedtekter eller organisering i møtet, men det ble
kommentert at ny prismodell blir en del dyrere for dem som i dag har små plasser.
FAU ønsker henstiller til kommunen om et samarbeid med private aktører (FFO), slik at ikke den
totale prisen blir så mye dyrere for de som ønsker å kombinere SFO og FFO.
Nygård FAU ønsker å se resultatet av ny organisering til neste år. Er kvaliteten på tilbudet blitt bedre?
Har underskuddet blitt dekket inn?
Om SFO skulle gå med overskudd skal dette falle tilbake på SFO, slik at prisene evt kan reduseres.
Svend Jørgen Karlsen
Leder i FAU, Nygård skole

Samarbeidsutvalget (SU), Nygård skole
Sak i møtet 08.04.14
Forslag til nye vedtekter for SFO-ordningen i Søgne kommune og forslag til ny organisering av SFO
fra skoleåret 2014/2015 ble behandlet i møtet.
SU gav sin tilslutning til vedtektene men med følgende innspill:
-

-

SU ønsker at det tas inn et punkt om sanksjoner dersom barn hentes for seint, og da spesielt
etter 16.30.
Det foreslås da at det betales for påbegynt time, og at satsen er ca lik gjennomsnittlig timelønn
for en fagarbeider slik at dette merkes. Timesatsen for planlagt ekstratid på kr 60,- er for lav,
Om dette gjentar seg ofte bør skolen kunne gå til oppsigelse av plassen.
I pkt 3C under «Opptak og oppsigelse av SFO-plass» mener SU at formuleringen «Tildelt
plass» bedre enn «opptak».
Det bør også tas med at det sende ut varsel slik at foresatte ikke «glemmer» at SFO-plassen
blir videreført.

SU gav sin tilslutning til forslag til ny organisering av SFO, men forutsetter at ny ordning blir evaluert.
Også i SU ble det kommentert at ny organisering gjør SFO dyrere for en del. Likevel ser en at det kan
bli mulig med økt bemanning i kjernetiden. Det er også viktig for SU at ny organisering ser ut til å
gjøre det mulig for SFO å gå i balanse. Det er ikke gunstig slik det er pr i dag at SFO går med et
underskudd som dekkes inn ved overføring fra skolens budsjett.

Dag Røise
Konstituert rektor, Nygård skole

Kommentar fra Rådmannen til endringsforslag:





Sanksjoner dersom barn hentes for seint:
Siden foreldre bestiller hele ettermiddager, gjelder problemstillingen henting etter stengetid
kl. 16.30. Ingen av de andre brukerorganene fra skolene har tatt denne problemstillingen opp,
ei heller SFO-lederne i forbindelse med utarbeidelse av forslaget som ble sendt på høring. Det
er har ikke framkommet opplysninger om at henting etter stengetid er et vesentlig problem.
Det vurderes derfor på nåværende tidspunkt ikke å være behov for å legge inn eget punkt om
sanksjoner dersom barn hentes stengetid.
«Opptak» er begrepet som blir brukt i opplæringsloven §13-7, og det vurderes derfor som
naturlig å bruke dette begrepet også i vedtektene på dette området.
Det planlegges ikke å sende ut egne påminnelsesbrev til foreldre om videreføring av SFOplass. Foreldrene er gjennom vedtektene og opptaksbrevet gjort oppmerksomme på at
opptaket gjelder ut 4.trinn eller fram til oppsigelse foreligger. I stedet for egne brev til
hjemmene kan også skolen eventuelt også kommunisere dette via hjemmeside.

VEDTEKTER FOR SFO-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE
Gjeldende fra 01.08.2014
Fastsatt av Søgne kommunestyre dd.mm.åå med hjemmel i opplæringsloven § 13-7, tredje ledd.

1. Søgne kommune driver skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskolene i kommunen.
I skolens ferie- og fridager, med unntak av juli og august legges SFO til én av
barneskolene, Nygård skole.
2. Opptakskriterier:
a. SFO-tilbud gis til alle barn i alderen 1.-4.årstrinn, samt barn med særskilte
behov på 1.-7.trinn. Elever med særskilte behov forstås som elever som går
på Kompetanseavdelingen ved Nygård skole, evt. elever som gjennom
sakkyndig vurdering har blitt anbefalt Kompetanseavdelingen, men har valgt
bort dette tilbudet til fordel for nærskolen.
b. Opplæringsloven gir ikke alle elever rett til plass i SFO. Dette gjelder også
barn med særskilte behov. Søknader kan avslås dersom flere barn enn det er
plass til oppfyller inntakskriteriene. Da vil kommunen kunne prioritere de
yngste barna foran de eldre. Dersom elever er like gamle, vil prioritering
kunne avgjøres ved loddtrekning.
3. Opptak og oppsigelse av SFO-plass:
a. Skolens ledelse v/rektor er opptaksmyndighet.
Tildeling av plass, avslag på søknad om plass og oppsigelse av plass i SFO
er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Ved enkeltvedtak som gjelder SFO er
kommunens klagenemnd klageinstans.
b. Det brukes elektronisk søknadsskjema, som ligger på kommunens og
skolenes hjemmesider.
c. Opptaket gjelder fram til og med 4.trinn, eller fram til oppsigelse foreligger.
d. Skolen sender i god tid før søknadsfrist ut informasjonsbrev om SFO til alle
kommende førsteklassinger ved den aktuelle skolen.
e. Særskilt påmelding i skolens ferie- og fridager.
f. Søknadsfrister for kommende skoleår: 1.april.
g. Hovedopptaket skjer om våren, med suppleringsopptak i løpet av skoleåret.
h. Oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer skriftlig, og leveres leder for
SFO. Ved utmelding eller reduksjon av oppholdstid betales det for
inneværende og påfølgende måned.
i. Kommunen kan gå til oppsigelse av plass underveis i skoleåret dersom
enkeltelever ved gjentatte anledninger bidrar til at andre elevers rett til et godt
psykososialt miljø ikke blir ivaretatt, jf. kapittel 9a i opplæringsloven. Andre
tiltak, i samråd med foreldre/foresatte, skal da først vært utprøvd.
4. Åpningstider
 SFO åpner kl. 07.30 og stenger kl. 16.30.
 Dersom minst fem barn daglig søkes inn før kl. 07.30 på en SFO, holdes det
åpent fra 07.00.
 Personalet på SFO har fem planleggingsdager i perioden 1.august til 30.juni.
Da er SFO stengt. Skolen sørger i god tid for å informere foreldre/foresatte om
hvilke dager dette er.
 SFO holder stengt i juli.
 I ferier og andre undervisningsfrie dager:

o
o

Kjernetid fra kl. 10-14. Det vil si at alle barn som benytter seg av SFO
på en av disse dagene må være til stede i kjernetida.
Planleggingsdager for de tre barneskolene tilstrebes lagt på de samme
dagene.

5. Foreldrebetaling
a. Det betales for opphold etter betalingssatser fastsatt av Kommunestyret..
Satsene justeres årlig i tråd med budsjettvedtak i kommunestyret, med
virkning fra 1.januar.
b. Betalingssatsene forholder seg til to kategorier av oppholdstider:
 Morgener
 Ettermiddager
Foreldre betaler for det antall morgener og/eller ettermiddager som er blitt
tildelt. Opphold i skolens ferie- og fridager har egne satser, og på disse
dagene betaler man for de eventuelt overskytende timer i oppholdstiden.
c. Søskenmoderasjon:
Det gis søskenmoderasjon ved to eller flere barn som har full plass på SFO.
Det innebærer at man betaler 100 % for barn nummer en, 70 % for barn
nummer to, og 50 % for barn nummer tre.
d. Kommunen sender ut regninger med forfall 20. i hver måned.
Ved for sen betaling påløper et purregebyr. Dersom plassen ikke blir betalt
innen fristen, mister man retten til å bruke den inntil skyldig beløp er betalt.
e. Det betales for 11 måneder i året, med lik fordeling på alle månedene.
6. Leke- og oppholdsareal
Skolene skal bruke klasserom for småskolen og SFO-base både til undervisning og
SFO. Utover det faste tilholdsstedet brukes skolens uteområde, samt spesialrom etter
behov og når de er ledige
7. Styring og ledelse
 SFO er administrativt underlagt skolen.
 SFO skal ha egen daglig leder med pedagogisk utdanning i full stilling. SFOleder inngår i skolens ledelse.
 Rektor har overordnet ansvar for SFO, men SFO-leder er delegert
pedagogisk-, personal- og økonomisk ansvar for den daglige driften.
 Det velges foreldrekontakt/foreldrerepresentant for SFO til FAU.
 SFO-leder og foreldrerepresentant har møte- og uttalerett i skolens
samarbeidsutvalg når saker angående SFO behandles.
8. Bemanning
Bemanning består av SFO-leder og et antall assistenter/fagarbeidere. Veiledende
bemanningsnorm: En voksen per 15 barn. Behovet for bemanning vil være avhengig
av hva slags aktiviteter som tilbys, alderssammensetningen, hvor mange barn som
deltar, og antall barn med særlige behov. Det er rektor som avgjør hva slags
bemanning SFO skal ha.
9. Måltider
Elevene får mat hver ettermiddag. Kostpenger ligger inne i betalingssatsen for
ettermiddager. På undervisningsfrie dager må barna ta med nistepakke til første
måltid - andre måltid dekkes av SFO.
10. Målsettinger:
 Skolefritidspedagogikken i Søgne kommune er tilpasset det enkelte barns
alder og modenhet.





Barna har reell innflytelse over egen hverdag i SFO.
Omsorg, trygghet, glede og utvikling står sentralt.
SFO gir tilbud om tilsyn, aktiviteter, lek og samvær.

11. Annet
Bestemmelsene i kapittel 9a i opplæringsloven gjelder også SFO, jf. opplæringsloven
§ 9a-9. Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring.

