
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HAMMERFEST 

KOMMUNE 
Revidert i 2011 (budsjettvedtak).  Vedtatt i KOU-styret 16.03.09 og i Kommunestyret 

02.04.09 

 

a) Eierforhold 
Skolefritidsordningen eies og drives av Hammerfest kommune. 

Styret for KOU (Kultur, omsorg og undervisning) er godkjenningsmyndighet, og har 

ansvar for forvaltning og tilsyn. 

 

b) Opptaksmyndighet 
Sektorleder for skole og oppvekst er opptaksmyndighet. 

 

c) opptakskriterier 
Barn fra 1.-4. årstrinn. 

Barn med særskilte behov fra 1.-7.årstrinn. 

 

Barnet må være tildelt skoleplass i Hammerfest kommune. 

 

d) opptaksperiode og oppsigelse 
SFO-plass tildeles som fast plass fra 1.-4 trinn. 

Barn med særskilte behov kan etter søknad tildeles plass fra 5.-7.trinn. 

 

Søknadsfrist for hovedopptak er 20.april hvert år. 

I forbindelse med hovedopptak, tildeles det plass fra nytt skoleår. 

Løpende opptak gjøres kontinuerlig, med oppstart ihht søknad. 

 

1.trinn, samt barn med særskilte behov, tildeles SFO plass for hele året. 

2.-4.trinn tildeles plass hele året, med unntak av skolens sommerferie. Det er i denne 

perioden mulig å kjøpe dagplass / månedsplass. 

 

Plassen tildeles som hel eller delt plass, ihht søknad. 

Barnets foresatte kan si opp plassen med 2 måneders varsel. 

 

e) foreldrebetaling 

 
1.trinn og barn med særskilte behov 1.-7.trinn betaler 11 like terminer.  

Terminen fra 20.juli – 20.august er betalingsfri, under forutsetning av at barnet har hatt 4 

uker ferie i løpet av skoleåret. 

 

2.-4.trinn: 10 like terminer. 

 

I tillegg til fastsatt oppholdsavgift betales det for mat etter selvkostprinsippet. 

 

Avgiftens størrelse fastsettes i kommunens betalingsregulativ. 

 

Det gis 30 % søskenmoderasjon under forutsetning av at søsken er registrert bosatt på 

samme adresse i folkeregisteret. 

 



f) leke- og oppholdsareal 
SFO skal ha tilgjengelig ca 4 kvm netto leke- og oppholdsareal pr. barn ved 

heldagsopphold. 

 

g) daglig oppholdstid og årlig åpningstid 
Daglig oppholdstid er innenfor en ramme på 9 timer i tidsrommet 06.45 – 16.15. 

Rektor fastsetter åpningstiden med utgangspunkt i foresattes behov. 

 

SFO holder åpent alle hverdager, med unntak av lørdager og offentlige høytids- og 

helligdager. 

Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften er det åpent til kl.12.00 

 

SFO er stengt 5 dager i året i henhold til vedtatt skolerute i forbindelse med avsatt tid til 

planlegging og samarbeid for personalet. 

I forbindelse med skolens sommerferie, kan flere SFOer slås sammen i perioder. 

 

h) bemanning og ledelse 
Ved beregning av grunnbemanningen i SFO er forholdstallet 1 voksen pr.12 barn. 

 

Skolen er administrativt knyttet til sektor for Barn og unge. 

SFO er en del av skolen og har rektor som øverste ansvarlig, ordningen ledes av en daglig 

leder med ansvar for daglig drift. 

 

i) mislighold 
Stenging av SFO kan foretas av rektor i nødvendige tilfeller. Der årsaken er forhold som 

for eksempel strømbrudd eller vannmangel, gis ikke betalingsfritak. Ved midlertidig 

stenging hele dager pga omfattende personalmangel, gis betalingsfritak. 

 

Ved betalingsmislighold fra foresatte kan det kreves forsinkelsesrente i henhold til   

forsinkelsesrenteloven. 

 

Før en oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal de foresatte varsles skriftlig om 

konsekvensen av misligholdet, samt gis en frist på 14 dager til å rette opp forholdet. 

 

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold 

kan plassen sies opp med øyeblikkelig virkning. 

 

Foresatte med utestående oppholdsbetaling i kommunale barnehager eller SFO blir ikke 

tildelt plass før tidligere mellomværende med kommunen er oppgjort. 

 

For barn som hentes etter stengetid, kreves det gebyr pr. påbegynt halvtime. Gebyrets 

størrelse fastsettes i kommunens betalingsregulativ. 

 

 

j) vedtekter 
Prinsipielle endringer av vedtekter foretas av KOU. 

Justeringer av vedtektene delegeres til Kommunalsjef for Barn og unge som informerer 

KOU om endringene. Når særskilte grunner tilsier det, kan kommunalsjef dispensere fra 

bestemmelsene i vedtektene. 


