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VEDTEKTER FOR RØYRVIK OPPVEKSTSENTER,   

AVDELING SKOLEFRITIDSORDNING 
 

A: Røyrvik SFO godkjennes for inntil 20 plasser. 

 

B: Lokalene til SFO ligger i oppvekstsenteret. 

    Skolens øvrige lokaler stilles til disposisjon etter behov. 

 

1. EIERFORHOLD 

 

Skolefritidsordningen for Røyrvik oppvekstsenter eies og drives av Røyrvik kommune. 

 

2. FORMÅL 

 

Skolefritidsordningen i Røyrvik kommune er et frivillig fritidstilbud for barn i aldersgruppa  

6 - 9 år (1.-4. klasse). 

Ordningen gjelder også for funksjonshemmede barn i aldersgruppa 6 - 12 år. 

Omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring skal danne kjernen i innholdet i SFO. 

 

3. OPPTAKSMYNDIGHET 

 

Enhetsleder foretar opptak. 

 

4. OPPTAK OG KRITERIER 

 

Søknad om opptak skjer elektronisk på fastsatt skjema som ligger på kommunens 

hjemmeside. Søknaden kan også fremmes gjennom hele året, plass tildeles når det finnes 

plass. 

 

Vi har følgende tilbud på oppholdstid: 

• Halv plass: morgen/ etter skoletid 

• Hel plass: morgen og etter skoletid 

Dette avklares i søknaden for opptak 

 

Ved opptak av barn skal det legges vekt på følgende forhold i prioritert rekkefølge: 

 

a) Funksjonshemmede barn som har særlige behov. 

b) De yngste barna går først. 

c) Når enslige forsørger er i arbeid. 

d) Når begge foreldrene er i arbeid. 

e) Når barnet bor slik at fritidsaktiviteter sammen med andre på kveldstid er vanskelig å få til. 

 

5. OPPSIGELSE 

 

Elever som har fått plass i SFO, beholder plassen til eleven går ut 4. klasse eller sier opp 

plassen. Oppsigelse av plassen må skje skriftlig innen 15. i måneden for å slippe å betale for 

neste måned. 
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6. SFO`S ÅPNINGSTID 

 

Åpningstida er før og etter skoletid (07.30– 09.00 + 13.35 – 16.00).  

SFO holder stengt i 3 uker 29, 30, 31 under ferien.                                                                                               

 

Det er behovsåpent i jul og påske (fram til kl. 12.00 julaften, nyttårsaften og onsdag før 

skjærtorsdag). Det må være minimum 3 barn til sammen som har behov for at 

SFO/barnehagen skal være åpen. 

 

I skolens andre ferier er det åpent fra 07.30 – 16.00 i samarbeid med barnehagen. 

Ved henting senere enn kl.16.00, vil det bli fakturert et ekstragebyr tilsvarende en ekstratime i 

SFO påfølgende måned. 

 

SFO holdes stengt 6 dager i forbindelse med planlegging. 

  

 

7. FORELDREBETALING 

 

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. 

Det gis søskenmoderasjon på 50% for 2 barn eller flere som bruker skolefritidsordningen. 

Ved barns sykdom fritas foreldrene for betaling av plassen når sykdommen varer utover 14 

dager og legeerklæring foreligger. 

Det kan søkes NAV om helt eller delvis fritak for betaling av plassen. 

 

Kjøp av enkelttimer må avtales dagen i forveien. 

Satsene reguleres årlig ved behandling av økonomiplan og budsjett. 

Ved manglende betaling for SFO-plassen i mer enn 2 måneder, medfører det oppsigelse av 

plassen. 

 

8. OPPHOLDSAREAL 

 

SFO organiseres innenfor samme areal som 1.-4. klasses baseområde og SFO rom. 

 

9. BEMANNING 

 

Enhetsleder ved oppvekstsenteret er administrativ og pedagogisk leder for 

skolefritidsordningen. Personalbehovet ellers påvirkes av hvor mange barn som benytter 

tilbudet - dvs. de ulike behov som gjør seg gjeldende til enhver tid. 

 

 

10. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG 

 

Skolens foreldreråd ivaretar de nødvendige foreldreinteresser innenfor SFO. 

Samarbeidsutvalget ved skolen fungerer som styre for ordningen. 

Ansatte i SFO kan velges inn i samarbeidsutvalget.   

 

11. FASTSETTING/ ENDRING AV VEDTEKTENE 

 

Endring og fastsetting av vedtektene fattes i kommunestyret. 
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Vedtatt i Røyrvik kommunestyre    


