Vedtekter
Skolefritidsordningen ved Sørhåland barneskole as
Skoleeier
Sørhåland barneskole skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for
1. – 4. klassetrinn, barn med særskilte behov kan søke om plass til 7 klasse.. Sørhåland
barneskole as oppretter og står som eier av skolefritidsordningen ved skolen.
Opptakskriterier
Det er påmelding til SFO hvert år. Alle som sender skjema innen påmeldingsfristen
(1 mai) får plass for hele skoleåret. Etter påmeldingsfristen er utløpt kan en søke om
plass, en er da avhengig om det er ledig plass ved SFO. Dersom det er fullt kan barnet
stå på venteliste.
Skolens SFO er ikke en forsterket SFO, det kan likevel settes inn noe ekstra personell
ved moderate behov i forhold til barnas behov. Ved behov for særskilt oppfølging
f.eks egen assistent i store eller hele deler av SFO, etter anbefaling fra lege eller annen
sakkyndig må foresatte og/eller skole søke om støtte fra hjemkommunen.
Støtteordningen må være på plass kort tid etter inntak.
Elever som går på Sørhåland barneskole skoleåret 2017/18 vil få dekket sine behov ut
de neste tre skoleår(t.o.m skoleåret 2020/21).
Opptak/oppsigelse/endring
Påmeldingsfrist er sett til 1. mai. Oppsigelsetiden er 1 måned. Hvis en vil redusere
oppholdstid gjelder det som oppsigelse på en del av plassen, og oppsigelseregelen
gjelder. Ved økning av oppholdstid vil påmeldingsregler gjelde, ved ledig plass kan en
øke oppholdstid umiddelbart.

Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen for SFO skal dekke kostnadene til ansatte, lokale, bl.a husleie, lys,
varme, renhold, uteareal og de administrative omkostningene i samband med
skolefritidstilbudet. Foreldrebetalingen pr. måned er til en hver tid bestemt av styret i
Sørhåland privatskole as.

Det gis søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen er på 50% av gjeldende satser, og
gjelder for barn nummer 2 osv.
Det kan søkes om betalingsreduksjon ved inntekt under 3G.
Leke- og oppholdsareal
Skolefritidsordningene står fritt til å nytte skolen sine samlede inne- og uteareal etter
avtale med rektor.
Oppholdstid
Skolefritidsordningen er i utgangspunktet åpen 11 mnd i året.

Bemanning og ledelse
Det kan være inntil 15 barn pr. voksen. Rektor er administrativ og faglig leder for
skolefritidsordningen. Det er ansatt miljøarbeidere i skoleverket/SFO, og det blir
avsett tid til å koordinere arbeidet.
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