Vedtekter for SFO i Vadsø kommune 2019.

1.

GENERELT
Bestemmelsene om skolefritidsordningene er hjemlet i Opplæringslovens § 137.
I Vadsø kommune er det SFO på Vadsø barneskole og Vestre Jakobselv skole.
Skolefritidsordningene eies og drives av Vadsø kommune etter de krav som
fastsettes av lover og forskrifter og de regler som gjelder for tildeling av
statstilskudd

2.

FORMÅL
SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud for barn i 1.-4.klasse og for
funksjonshemmede barn i 1. - 7.klasse. Tilbudet gis før og etter skoletid.
SFO skal bygge på opplæringslovens formålsparagraf.
SFO skal:
- legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,
funksjonsnivå og interesser hos barna.
- være med på å utvikle skolen som et lokalt kultursenter i nærmiljøet.
- være med på å utvikle samarbeidet med andre kommunale etater og
frivillige lag og organisasjoner. - være med på å utvikle samarbeidet
mellom hjem og skole.

3.

SAMARBEID
Det velges en foreldrerepresentant og en representant fra de ansatte til
skolens samarbeidsråd. Foreldrerepresentanten skal være foreldrenes og
barnas samarbeidskanal mot skolen/SFO.

4.

HOVEDOPPTAK I SFO
Søknadsfrist er 1.mai. Denne fristen kunngjøres i dagspressen. I tillegg sender
skolene brev, vedlagt søknadsskjema til alle familier som sokner til den enkelte
skole/SFO.
Opptaksmyndighet
Den enkelte skole v/rektor er opptaksmyndighet.
Rådmannen er ankeinstans. Vedtak fattet her er endelige og kan ikke
påklages videre.
Opptakskriterier
Barnet skal i regelen gå i SFO på den skolen det sokner til.
Hvis det er flere søkere enn det er plass til i SFO, prioriteres søkerne etter
følgende kriterier:

- Barn på de laveste klassetrinn
- Barn med funksjonshemninger dersom det foreligger en faglig vurdering av
at barnet vil ha utbytte av opphold i SFO
- Barn av enslig forsørger som er under utdanning eller i arbeid
- Barn som har fremmedspråklig bakgrunn eller barn med tospråklig bakgrunn
- Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under
utdanning
- Barn det søkes halv plass for 10t/u - Halv plass elevfrie dager er 3,5 t
Skolen må holde av 2 plasser til behandling av eventuelle klagesaker.
Tildeling av plass etter hovedopptaket
Tildeling av plass etter hovedopptaket skjer fortløpende på den enkelte skole.
Plasser som tildeles før den 15. i måneden, betales det full pris for. Plasser tildelt
etter den 15. i måneden belastes med halv pris den første måneden.
5.

OPPTAKSPERIODE
Hovedopptak av barn skjer i vårsemesteret og gjelder til det sies opp.

6.

OVERGANG BARNEHAGE / SFO
Skolestartere har plass i barnehagen til 15. august og kan søke plass i SFO fra
denne dato.

7.

OPPSIGELSE AV PLASS
Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Plassen må sies opp skriftlig til den
enkelte skole. Fratredelse før den 15. i måneden betales det halv pris for.
Fratredelse etter den 15. belastes med full pris.

8.

FORELDREBETALING
Foreldrebetaling skjer etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser som blir
vedtatt av kommunestyret. Juli er betalingsfri måned. Dersom det utestår
betaling for 2 måneder for SFO plass eller for tidligere tildelt barnehageplass,
vil kommunen si opp SFO plassen med øyeblikkelig virkning.
Ingen husholdninger i Vadsø skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for
en full SFO plass. Redusert foreldrebetaling vil gjelde alle husholdninger som
har en inntekt lavere en 414.000,-

9.

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Leke- og oppholdsareal pr. barn settes til 4 m2.

10.

ÅPNINGSTID
SFO holdes åpent hele året, mandag - fredag kl. 07.30 - 16.30 unntatt i
fellesferien og på skolens/SFOs planleggingsdager. SFO kan åpne kl 07.00 ved
behov.
Julaften, Nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00.

SFO er stengt i de enhver tid avtalefestede planleggings/kursdager pr.år.(Se
skolerute.)
Barn får 4 ukers ferie som avvikles i SFO -personalets fellesferie i ukene 29-32.
Planleggingsdagene inngår ikke i disse ukene. De utgjør den 5. ferieuka for
barna.

11.

BEMANNING
Rektor ved den enkelte skole har det overordna administrative og
pedagogiske ansvaret for ordninga og for at det er en forsvarlig bemanning.
Bemanningen i barnegruppene skal være i forhold til antall barn som er til
stede, barnas alder, og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av
enkeltbarn eller grupper. Det skal som en regel ikke være mer enn 14 barn pr.
voksen, noe tilpasset med færre barn pr. voksen for de laveste årskullene. Det
skal være en avdelingsleder med pedagogisk utdanning ved hver SFO, som
har det daglige ansvar for driften.

12.

GYLDIGHET
Endringer i disse vedtektene må vedtas av Vadsø formannskap og godkjennes
av kommunestyret.

Vedtatt av kommunestyret i Vadsø desember 2018

