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Bystyret vedtar følgende vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene (SFO) i Trondheim
kommune. Vedtektene skal gjelde fra 1.august 2020.
1. Eierforhold
Trondheim kommune er ansvarlig for driften av de kommunale skolefritidsordningene (SFO).
Kommunen driver SFO i eide eller leide lokaler.
2. Formål
SFO har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn og barn med særskilte behov i
grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Samtidig skal barn med særskilte behov gis
gode utviklingsmuligheter (jf. opplæringsloven § 13-7). SFO skal tilrettelegge for det enkelte barns
utvikling, gjennom kommunikasjon og sosialt samspill, med fokus på barnas beste og med lek som
aktivitet. Barn leker for å leke, og lærer gjennom lek. Barna skal gis mulighet til aktivt å utnytte sin
fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og
interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse
med skolens formål slik det kommer til uttrykk i opplæringsloven § 1. SFO skal drives i samsvar
med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak, kommunal rammeplan for SFO og planer for
den enkelte enhet.
3. Leke- og oppholdsareal
SFO skal ha leke- og oppholdsareal som er tilpasset aktiviteten som drives og som tilsvarer
minimum fire kvadratmeter per barn. I funksjons- og arealprogrammet er 0,35 m2 per barn
øremerket SFO. Resten av arealet fordrer sambruk med skolens øvrige funksjoner (generelle og
spesielle læringsarealer, gymsal, kantine, etc.).
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4. Opptak
Alle barn på 1-4. årstrinn og alle barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn har rett til et tilbud
før og etter skoletid.
Barn med særskilte behov defineres som barn med varige funksjonsnedsettelser som medfører
omfattende og vedvarende behov for bistand, og som har tilrettelegging innenfor ordinær
undervisning og eventuelt spesialundervisning.
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Fagenhet for oppvekst og utdanning foretar opptak.
Barn med særskilte behov jf. definisjon i punkt 4.1 søker om plass, og rektor fatter vedtak om
SFO-plass. Det er Fagenhet for oppvekst og utdanning som er klageinstans.
SFO har to tilbud om oppholdstid: Oppholdstid inntil 12 timer per uke og oppholdstid fra og med
12 timer per uke.
Oppholdstid barnet kan være på SFO før og etter skoletid skal samsvare med timetallet i
betalingssatsen.
Det kan avtales avregning over lengre perioder når foreldres arbeidstid tilsier det.
5. Foreldrebetaling
Bystyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt
eventuelle regler for moderasjoner og friplasser.
Informasjon om foreldrebetaling og beregningsgrunnlag utarbeides i sammenheng med den
årlige budsjettbehandlingen.
Alle aktiviteter, også heldagsturer i skolens ferier, skal være gratis og tilgjengelig for alle barn i
SFO.
Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys.
Oppsigelsestiden er en måned fra den første i måneden. Oppsigelsen skal sendes elektronisk via
søknadsportal.
Kontingent skal betales ut oppsigelsestiden.
Kommunen kan si opp plassen ved manglende betaling. Opptak til SFO kan ikke skje dersom det
foreligger ubetalt kontingent/kostpenger fra tidligere tilbud i barnehage/SFO.
Endring i oppholdstid skjer fra den første i måneden med en måneds varsel.
For SFO-tilbudet til barn med særskilte behov på 4.-7.trinn, er det ingen foreldrebetaling.
6. Åpningstid
Tilbudet i SFO går fra 1. august til 31. juli.
Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 17.00, tilpasset behovet ved de
enkelte skolene og etter drøfting i brukerråd.
SFO er stengt på fem planleggingsdager og i uke 28 og 29 i sommerferien. Julaften, nyttårsaften
og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00, dersom ikke annet er bestemt. Åpningstiden
besluttes av rektor i samråd med brukerråd. SFO gir utover dette tilbud alle virkedager.
På skolens fridager, kan flere SFO-er samarbeide om å holde åpent.
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Alle barn skal ha ferie i tre uker i sommerferien.
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I de skolefrie ukene i sommer-, høst- og vinterferie har elever med oppholdstid inntil 12 timer per
uke tilgang til 3 hele dager i SFO (mandag, tirsdag og onsdag).
7. Ledelse og bemanning
Rektor er administrativ og faglig leder av SFO. I tillegg skal det være en leder for SFO (i hovedsak
som avdelingsleder). Den skal ha høyere relevant utdanning, og ha tid avsatt til administrasjon i
henhold til avtaleverket.
Bemanningen i SFO skal som regel være inntil 15 barn per voksen. Bemanning skal tilpasses
barnas alder, og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i vedtektene i tråd med kommunale
eller statlige føringer som ikke har prinsipiell betydning.
Behandling:
Marthe Strickert (V) endringsforslag på vegne av V, H og FrP
Innstillingens punkt 6, 6.avsnitt endres til: I de skolefrie ukene i sommer-, høst- og vinterferie har
elever med oppholdstid inntil 12 timer per uke lik oppholdstid som barn med fulltidsplass.
Votering:
Innstillingen unntatt punkt 6, 6. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen punkt 6, 6. avsnitt og Strickerts forslag ble innstillingen
vedtatt mot 29 stemmer (14H, 5R, 4FrP, 3V, 3PP) avgitt for Strickerts forslag.

39394/20

200000102528

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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