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Hva saken gjelder
Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ble behandlet i kommunestyret 01.09.21
sak 104/21.
Vedtekter for SFO revideres for å tilpasses ny forskrift i opplæringsloven §1B-4, samt vedtak i
KST sak 68/22 om kombinert søskenmoderasjon i barnehage og SFO.
Utredningen inneholder dagens vedtekter, forslag til ny tekst i vedtektene og begrunnelse for
endringen.

Saksutredning
Saksutredningen inneholder to endringer i vedtektene for skolefritidsordningen (SFO).
1. Ny ordning med gratis SFO i 12 timer for elever på 1.trinn.
2. Innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i barnehage og på SFO.

Gratis SFO i 12 timer for elever på 1.trinn.
Det er vedtatt en tilføying i forskrift i opplæringsloven §§ 1B-4:
1B-4:
78-4.Gratis skolefritidsordning for elevar 1.årstrinn
§§ 1B-4.Gratis
Kommunen skal gi fritak frå foreldrebetaling for 12 timar per veke for elevar på 1.årstrinn som
som
har
har plass
plass ii skolefritidsordninga.
skolefritidsordninga. Kommunen
Kommunen kan
kan krevje betaling for kost. Dersom kommunen tilbyr
skolefritidsordning i feriane til skolen, gjeld fritaket også i desse periodane.
Kommunen avgjer kva dagar og når på dagen ordninga gjeld. Kommunen kan ikkje rekne om
dei 12 timane til gjennomsnitt over lengre tid enn ei veke.
Forskriften trer i kraft fra 1. august 2022.
12 timer gratis SFO per uke, tilsvarer 50 % plass på SFO. Elever i 1. trinn som kun ønsker 50 %
plass vil få gratis SFO plass, mens barn med 100 % plass på SFO på 1. trinn skal betale 50 %
av en fulltidsplass. En «gratis 50 % plass» skal organiseres på samme måte som en «ordinær»
50 % plass, ut fra gjeldende vedtekter.

Søskenmoderasjon for familier med barn i barnehage og på SFO.
Det ble i sak 68/22 fattet vedtak i kommunestyret 24.05.22 om innføring av søskenmoderasjon
på tvers av barnehage og skolefritidsordning (SFO). Dette er en ny kombinert
moderasjonsordning for familier som har barn i både barnehage og på SFO. Ordningen trer i
kraft fra 1. august 2022.

Nåværende ordlyd:
§8 Finansiering og foreldrebetaling
SFO-tilbudet i skolene finansieres hovedsakelig gjennom foreldrebetaling.
De
De gjeldende betalingssatser for SFO, moderasjonsordninger og gebyrer ved for sen henting av
barn på SFO fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med behandling av økonomiplan.
Oppdaterte satser legges ut på Tromsø kommunes hjemmesider. Juli måned er unntatt betaling
ettersom SFO er stengt.
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Foresatte står ansvarlig for at barna blir hentet i henhold til åpningstiden og
og etter gjeldende
avtale dersom barnet har deltidsplass. Foresatte som henter barnet etter gjeldende åpningstid
må betale et fastsatt gebyr for hvert påbegynt kvarter.
og avtale, må
SFO- plassen skal betales hver måned på egen tilsendt faktura. Dersom faktura ikke er mottatt
innen 1 - en
maned etter at barnet har begynt i SFO, må
må det gis melding om
om dette til skolen.
en - måned
Ved for sen innbetaling beregnes forsinkelsesrente fra forfallsdato. I tillegg beregnes
purregebyr. Ved manglende betaling vil SFO- plassen bli sagt opp.
Når SFO er stengt på
på grunn av uforutsette hendelser som bemanningsutfordringer, strømbrudd,
vannbrudd eller andre uforutsette hendelser, gir dette fritak for betaling. Betalingsfritak gjelder
hvis SFO må
må stenge mer enn én
en dag med virkning fra første hele dag.
Ny
Ny ordlyd. Endringer er markert i kursiv skrift.

§8 Finansiering og foreldrebetaling
SFO-tilbudet i skolene finansieres hovedsakelig gjennom foreldrebetaling.
For elever på 1.trinn er det 12 timer gratis SFO plass, dette tilsvarer 50 % plass.
Det gis søskenmoderasjon for familier med barn i barnehage og på SFO.
De
De gjeldende betalingssatser for SFO, moderasjonsordninger og gebyrer ved for sen henting av
av
barn på SFO fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med behandling av økonomiplan.
Oppdaterte satser legges ut på Tromsø kommunes hjemmesider. Juli måned er unntatt betaling
ettersom SFO er stengt.
Foresatte står ansvarlig for at barna blir hentet i henhold til åpningstiden og
og etter gjeldende
avtale dersom barnet har deltidsplass. Foresatte som henter barnet etter gjeldende åpningstid
må betale et fastsatt gebyr for hvert påbegynt kvarter.
og avtale, må
SFO- plassen skal betales hver måned på egen tilsendt faktura. Dersom faktura ikke er mottatt
innen 1 - en
maned etter at barnet har begynt i SFO, må
må det gis melding om
om dette til skolen.
en - måned
Ved for sen innbetaling beregnes forsinkelsesrente fra forfallsdato. I tillegg beregnes
purregebyr. Ved manglende betaling vil SFO- plassen bli sagt opp.
Når SFO er stengt på
på grunn av uforutsette hendelser som bemanningsutfordringer, strømbrudd,
vannbrudd eller andre uforutsette hendelser, gir dette fritak for betaling. Betalingsfritak gjelder
hvis SFO må
må stenge mer enn én
en dag med virkning fra første hele dag.

Konklusjon
Nye reviderte vedtekter for SFO inneholder to nye endringer tilpasset en ny
ny tilføyd merknad i
forskrift til opplæringsloven om
om 12 timer gratis SFO til elever på 1. trinn, samt vedtak i KST sak
68/22 moderasjonsordning for familier med barn i barnehage og på
på SFO.
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