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Side 2 
 

1 Formål 
 
SFO er et tilbud til elever på 1. – 4. trinn og for elever med spesielle behov på 1. – 7. trinn. Tilbudet 
skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og 
interesse hos barna. Personalet ved SFO skal i tillegg gi barna omsorg og tilsyn. Barn med 
funksjonshemminger skal gis gode utviklingsmuligheter jfr. Opplæringsloven § 13-7. SFO skal drives i 
samsvar med formålsparagrafen i grunnskolen. Skolens ordensregler gjelder også for den tiden barna 
er i SFO. 

2 Eierforhold/forvaltning 
 
SFO eies og drives av Rindal kommune.  
 
Rektor er faglig og administrativ leder, og er videredelegert fullmakt i kurante saker i tillegg til saker 
etter Opplæringslova med forskrifter. Daglig leder ved SFO har det daglige ansvaret for organisering 
og oppfølging av tilbudet.  
 
Samarbeidsutvalget for Rindal skole fungerer som styre for SFO, og har rett til å uttale seg i alle saker 
som gjelder skolen og SFO. 
 
Daglig leder for SFO kan møte i samarbeidsutvalget med tale- og forslagsrett når utvalget behandler 
saker som gjelder ordninga. Kommunestyret fastsetter foreldrebetaling og gir økonomiske rammer 
gjennom budsjettvedtak. Driftsstyret er delegert avgjørelsesmyndighet etter Opplæringslova, med 
unntak av det som er delegert til rådmannen, jfr. delegeringsreglement for Rindal kommune. 

3 Bemanning 
 
En voksen kan ha ansvar for inntil 20 barn. Bemanningen vurderes etter gruppens sammensetning. 
Dersom barn med spesielle behov har plass i SFO, må det vurderes om bemanningen skal økes.  

4 Tildeling av plass 
 
Tildeling av plass skjer etter søknad fra foreldre/foresatte. Tildelt plass gjelder for ett skoleår om 
gangen. Rektor fatter administrativt vedtak om tildeling av plass.  
 
Det tilbys ½ eller hel plass, der begge alternativer kan kombineres med tilbud i ferier. ½ plass tilsvarer 
12 timer oppholdstid per uke, som kan fordeles før og etter skoletid innenfor åpningstiden.  
Det tilbys ikke turnusplass.  
 
Hovedopptak fra 15. august har søknadsfrist 1. april. Suppleringsopptak foretas hele året ved ledig 
kapasitet.  
 
Dersom det er flere søkere enn plasser tilgjengelig, skal disse prioriteres: 
1.  Elever med spesielle behov 
2.  Yngre elever prioriteres foran eldre elever 
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I tillegg til tildelt plass er det mulig å kjøpe enkeltdager. Dette avtales på forhånd med daglig leder, 

som vurderer om det er ledig kapasitet. 

5 Foreldrebetaling 
 

Kommunestyret vedtar betalingssatsene for SFO i Rindal. Kommunen har gradert betalingssats, etter 

størrelsen på plassen, og om plassen inkluderer tilbud i ferier eller ikke. Betalingssatser behandles 

årlig, sammen med kommunens budsjett. 

Det blir krevd betaling for 11 måneder i året, der juli er betalingsfri. Eventuelle mat-/turpenger 

kommer i tillegg. 

Skyss til og fra SFO er foreldrene sitt ansvar. Funksjonshemmede barn kan få gratis skyss til og fra 
SFO etter søknad til samferdselsavdelinga. Foresatte er søkere.  

5.1 Flytting 
Ved flytting kan det etter søknad innvilges redusert foreldrebetaling. Dersom eleven flytter før den 

15. i måneden blir det krevd halv betaling for den aktuelle måneden.  

Ved flytting etter den 15. i måneden blir det krevd betaling for hele måneden. 

5.2 Redusert foreldrebetaling på grunn av sykdom 
Ved langvarig sykdom (sammenhengende over 1 mnd) hos eleven, kan det etter søknad innvilges 

redusert foreldrebetaling. 

5.3 Redusert foreldrebetaling for 1.-2. trinn 
Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling for 1.-2. trinn for familier med lav inntekt. 

Ingen familier skal bruke mer enn seks prosent av inntekten sin til å betale for SFO-plassen. 

Ordningen er søknadspliktig. Søknad sendes til Rindal kommune sammen med dokumentasjon over 

siste års inntekt, selvangivelse eller ligning. Annen relevant og gyldig dokumentasjon kan også 

benyttes for en skjønnsmessig vurdering dersom inntektssituasjonen i husholdningen er vesentlig 

endret. 

Søknadsfrist er 1. juli, for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra nytt SFO-år. Det kan søkes 

gjennom hele året. Vedtak om redusert betaling vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt. 

5.4 Gratis tilbud for elever 5. – 7. trinn med særskilte behov 
Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov kan etter søknad, innvilges gratis SFO-plass. Søknad sendes 

til Rindal kommune. 

6 Skyldig betaling 
 
Ved manglende betaling innen forfall, vil det først sendes en betalingspåminnelse fra Rindal 
kommune. Dersom denne ikke blir betalt, sender Rindal kommune kravet til inkasso. 
Foreldre/foresatte mottar da et inkassovarsel fra inkassofordrer.  
 
Dersom dette ikke blir betalt, vil det sendes ut varsel om oppsigelse av SFO-plassen sammen med 
betalingsoppfordring fra inkassofordrer. 



Side 4 
 

7 Oppsigelse av plass 
 
Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til Rindal kommune. 
 
Det er mulig å si opp plassen eller deler av plassen, med virkning en måned fra den 1. i måneden 
etter oppsigelsesdato.  
For eksempel; dersom oppsigelsen sendes i januar gjelder den tidligst fra 1. mars. Det er ikke anledning til å si 
opp plassen med virkning etter 1. mai. (Oppsigelsen må sendes senest i mars). 

8 Fravær 
 
Foresatte skal melde fra til personalet i SFO så tidlig som mulig hvis barnet ikke møter opp. 
Foresatte som bare sporadisk benytter plassen i SFO kan bli fratatt plassen etter administrativt 
vedtak. 

9 Åpningstid og ferie 
 
- Åpningstid er fra klokka 06.45 til klokka 16.30.  
- SFO året varer fra 15. august til og med 14. august året etter.  
- SFO kan årlig ha 5 dager med planlegging når det ikke er skole, og holder da stengt. 
- SFO holder stengt julaften, i romjula, nyttårsaften og onsdag i påskeuka. 
- SFO holder stengt 3 uker i sommerferien, ukene 29, 30 og 31. 
- Barnehagene/SFO holder stengt dersom det til sammen i kommunen er påmeldt færre  

enn 5 barn.  
 
SFO samarbeider med barnehagene om tilbudet i ferier så langt dette er mulig, og når SFO ikke er 
stengt. Dette kan i praksis bety at det SFO-tilbudet gis i barnehagen.  
 
Barna bør ha minst 5 ukers ferie i løpet av skoleåret. 

10  Leke- og oppholdsareal 
 
Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet. Innendørs areal skal derfor være minimum 
3,5 m² pr. barn. 

11  Iverksetting  
 
Vedtektene gjelder fra 15. august 2022. 


