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Skolefritidsordningen
Generell informasjon om SFO i Stavanger
1. Skolefritidsordningen (SFO) er et
fritidstilbud til alle elever på 1.-4.
klassetrinn og barn og unge med
funksjonshemminger på 1.-10. trinn.
2. SFO-året starter 1. august, og varer
til 30. juni.
Åpningstiden er: Mandag-fredag, kl.
07.30-16.30.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før
skjærtorsdag stenger SFO kl.12.00.
SFO har stengt 5 dager i løpet av året
på grunn av planleggingsdager for
personalet (datoene framkommer i
informasjonen fra skolen).
3. Påmelding: Søknadsfrist for nytt SFOår er 15. april. Foresatte søker om SFOplass, og angir ønsket plasstørrelse.
Søknad sendes via Hypernet på
Stavanger kommunes hjemmesider.
OBS! Elever som meldes på senere enn
oppsatt frist, kan risikere å måtte vente
på plasstildeling i inntil en måned
Elever som er tildelt plass beholder
denne inntil eleven går ut 4. trinn, eller
til plassen sies opp.
4. Plasstørrelse: SFO tilbyr følgende
plasstørrelser:
 100 % - ukentlig oppholdstid på 5
dager
 60 % - ukentlig oppholdstid på
normalt 3 dager
Den enkelte skole sender ut egen
informasjon om innholdet i tilbudet.

Vær oppmerksom på at 60 % plass ikke
kan gi det samme aktivitetstilbudet som
full plass. Aktivitetstilbudet er nær
knyttet til plasstørrelse. Dette gjelder
også for dager skolen ikke har
undervisning.
Vi ber dere om å sette dere godt inn i
det tilbudet som gis i SFO ved deres
skole. Tilbudet kan være forskjellig fra
skole til skole ut fra størrelsen på SFO,
bemanningssituasjonen, mulighet for
aktiviteter osv.
5. Foreldrebetaling: Årsavgiften
fastsettes normalt for hvert skoleår og
gjøres kjent på kommunens
hjemmesider. Eventuelle prisendringer i
løpet av skoleåret gjøres kjent for
foresatte minst 2 måneder i forkant.
6. Uregelmessigheter i betalingen og
mislighold av avtalen kan føre til at
barnet mister plassen i SFO.
7. Søskenmoderasjon: Det gis 25 %
søskenmoderasjon fra og med 2. barn i
skolefritidsordningen. Moderasjon
beregnes av SFO-plassen for det barnet
som har den laveste plasstørrelsen.
8. Oppsigelse av plass i SFO: Oppsigelse
gjøres i Hypernet på kommunens
hjemmesider. Oppsigelsestiden er 2
måneder regnet fra den 1. i påfølgende
måned.
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Det er bindende påmelding i
skolefritidsordningen. Det betyr at selv om
barnet ikke har benyttet plassen i SFO, må
plassen sies opp. (Siste frist for å si opp
plassen uten å måtte betale for august, er
1. juni.
9. Endring av plasstørrelse: Hvis en vil
redusere plasstørrelsen, gjelder det som
oppsigelse av en del av plassen, og
oppsigelsesreglene gjelder.

Hvis en vil øke plasstørrelsen gjelder det
som påmelding til en større plassdel, og
påmeldingsreglene gjelder. Endring av
plasstørrelse gjøres i Hypernet.

10. Søknad om friplass: Det er anledning
til å søke 60 % friplass eller moderasjon for
100 % plass for familier med lav inntekt.
Mer informasjon om inntektsgrenser og
søknadsskjema finnes på kommunens
hjemmesider eller fås ved henvendelse til
skolen.
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