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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014.
Ny organisering innebærer:
1. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt
morgen og ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens
ferie- og fridager) betales etter egen timesats.
2. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.
c. Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
d. Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
e. Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
f. Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til
ordinær bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på
undervisningsfrie dager.
3. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30,
vil SFO holde åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.
4. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %,
andre barn betaler 70 %, og tredje barn betaler 50 %.
Bakgrunn for saken:
Det vises til sak 49/13 i Tjenesteutvalget hvor forslag til organisering av SFO fra skoleåret
2014/15 ble utsatt i påvente av behandling i skolenes samarbeidsutvalg. Uttalelser fra
Foreldrenes arbeidsutvalg og Samarbeidsutvalg fra hver av barneskolene ligger vedlagt
saken.

I etterkant av behandlingen i Tjenesteutvalget i høst, har det også i samme utvalg i møte
15.01.14 vært avklaringsrunder med tanke på ytterligere styringssignaler i forkant av
saksutredning fra administrasjonen.
Skolefritidsordningen er regulert i opplæringsloven § 13-7. Her følger et utdrag:
«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.
Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå
foreldra.»
Bakgrunnen for å fremme politisk sak om organiseringen av SFO bunner først og fremst i
ønsket om å legge til rette for økt innholdskvalitet i SFO-tilbudet.
Saksutredning:
Nåværende SFO-ordning gir foreldrene fire alternative oppholdstider:
 Inntil 8 timer: kr. 1.183,- + kr. 103,- i kostpenger per mnd
 9-12 timer: kr. 1.675,- + kr. 146,- i kostpenger per mnd.
 13-16 timer: kr. 2.071,- + kr. 179, i kostpenger per mnd.
 Over 17 timer: kr. 2.366,- + kr. 205,- i kostpenger per mnd.
Nåværende ordning gir foreldre fleksibilitet, men den bidrar også til at elevgruppa hver
morgen og hver ettermiddag er i stadig endring; Med utgangspunkt i mange forskjellige
oppholdstider, kommer og går elever. Forholdet forsterkes ved at prisstrukturen legger til rette
for å presse oppholdstida ned under et bestemt timetall.
Barneskolene melder at stadige endringer i antall barn gjennom hver enkelt morgen og
ettermiddag, gjør det utfordrende å legge til rette for et kvalitativt godt SFO-tilbud. En rekke
aktiviteter lar seg vanskelig gjennomføre når elever fortløpende kommer og går. Det kan for
eksempel være vanskelig å gjennomføre turer og en del praktiske prosjekter.
For å øke kvaliteten på SFO – og dersom SFO skal være noe mer enn oppbevaring og tilsyn vil det være en fordel, sier skolene, om elevene har noe lengre oppholdstid hver enkelt
morgen og ettermiddag. Man ønsker seg derfor bort fra et dagens system som har i seg et
økonomisk incitament til å presse oppholdstida på enkeltmorgener/-ettermiddager ned. Man
ser for seg at foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager.
Det foreslås derfor å legge om fra dagens ordning til en prismodell hvor foreldre betaler for
hele morgener og hele ettermiddager. Dette vil gi bedre rom for økt innholdskvalitet i SFO,
samtidig som det vil ivareta foreldres behov for fleksibilitet.
Skolene har gjort beregninger på hvilke priser de mener bør legges til grunn for at SFO skal
være foreldrefinansiert. Morgener er satt til kr. 100,-, mens ettermiddager er satt til kr. 500,-.
Det foreslås en minimum oppholdstid tilsvarende kr. 1.200,- og en makspris på kr. 2.750,(begge inkludert kostpenger). Opphold i SFO på undervisningsfrie dager betales etter egen
timesats. Denne foreslås satt til kr. 60,- (pris i dag er på kr. 52,-). Da betales det for de
overskytende timene utover ordinær bestilling på aktuell ukedag. Nå foreslås det at barn med
full plass slipper å betale for ekstratimer på disse dagene.

Det foreslås å videreføre søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler
100 %, andre barn betaler 70 %, og tredje barn betaler 50%. Denne ordningen eksisterer i
dag for opphold i øverste betalingskategori (over 17 timer).
SFO åpner i utgangspunktet kl. 07.30. I SFO-vedtekter, som nå skal revideres, står det: «Hvis
mer enn fem foresatte søker om åpning tidligere, kan den enkelte skole ved
samarbeidsutvalget / rektor vedta åpning fra klokka 07.00.» Dette foreslås endret til at SFO
holder åpnet fra kl. 07.00 dersom minst fem elever daglig, det vil si hver morgen gjennom uka,
søkes inn før kl. 07.30. Det foreslås at prisen per morgen i disse tilfellene settes til kr. 150,per måned.
Det vises for øvrig til vedlagte høringsinnspill fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og skolens
samarbeidsutvalg ved de tre barneskolene.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalget vedtok å evaluere ordningen etter 1 år.
Rådmannens forslag til vedtak for øvrig enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014. Ny
organisering innebærer:
5. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt morgen
og ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens ferie- og
fridager) betales etter egen timesats.
6. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.
c. Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
d. Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
e. Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
f. Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til
ordinær bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på
undervisningsfrie dager.
7. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30, vil
SFO holde åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.
8. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %, andre
barn betaler 70 %, og tredje barn betaler 50 %.

9. Ordningen evalueres etter 1 år.

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

Innstilling:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014. Ny
organisering innebærer:
1. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt morgen
og ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens ferie- og
fridager) betales etter egen timesats.
2. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.
c. Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
d. Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
e. Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
f. Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til
ordinær bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på
undervisningsfrie dager.
3. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30, vil
SFO holde åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.
4. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %, andre
barn betaler 70 %, og tredje barn betaler 50 %.

5. Ordningen evalueres etter 1 år.

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

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

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

