
  

Vedtekter   for   skolefri�dsordning   (SFO)   ved   Torderød   skole   

1. EIERFORHOLD   OG   OPPTAK   
-   SFO   eies   og   drives   av   Torderød   skole.   
-   SFO   leder   er   delegert   opptaksansvarlig   gjennom   SFO   året.   
-   Ved   opptak   inngås   en   kontrakt   mellom   SFO   og   forelder/foresa�.     

  
2. FORMÅL   

-   SFO   gir   �lbud   �l   barn   fra   1.-4.   trinn.   
-   Barn   med   særskilte   behov   kan   få   SFO   �lbud   ut   5.   trinn   (må   dokumenteres   av   f.eks   lege,   PPT,   BUP).   
-   SFO   skal   legge   �l   re�e   for   lek,   omsorg   og   fri�dsak�viteter.     
-   SFO   drives   i   overensstemmelse   med   det   kristne   livssyn   og   de   verdier   som   gjelder   ved   Torderød   skole.   

  
3. BARNAS   RETT   TIL   MEDVIRKNING   

-   Barna   skal   engasjeres   i   planlegging   og   gjennomføring   av   innholdet   samt   i   arbeidet   med   helse,   miljø   og   sikkerhet   ved   SFO   
jfr.   Barnekonvensjonen   ar�kkel   12.   

  
4. RETTEN   TIL   ET   GODT   FYSISK   OG   PSYKOSOSIALT   MILJØ   

-   Bestemmelsene   i   kap.   9a   i   opplæringsloven   gjelder   også   for   SFO.   
-   Alle   barn   på   SFO   har   re�   �l   et   godt   fysisk   og   psykososialt   miljø   som   fremmer   helse,   trivsel   og   læring.   

  
5. LEDELSE   

-   Rektor   har   overordnet   pedagogisk   og   administra�vt   ansvar.   
-   SFO   leder   har   ansvar   for   den   daglige   dri�en   og   har   delegert   myndighet   på   vegne   av   rektor.   De�e   fritar   likevel   ikke   rektor   
ansvaret   for   SFO,   og   rektor   har   instruksjonsmyndighet   overfor   lederen   for   SFO.   
-   SFO   leder   skal   ha   relevant   utdannelse.   

  
6. ÅPNINGSTIDER   OG   FERIER   

-   Mandag   -   torsdag   kl.   07.30   -   16.30   (inklusive   undervisnings�den).   
-   Fredag   kl.   07.30   -   16.00    (inklusive   undervisnings�den).   
-   SFO   er   stengt   i   juli,   skolens   juleferie,   skolens   påskeferie,   høy�ds-   og   helligdager   samt   skolens   planleggingsdager   slik   de   
er   oppført   i   skole�dsplanen.   
-   SFO   er   åpen   i   skolens   høs�erie,   vinterferie   og   e�er   skoleslu�   i   juni   og   før   skolestart   i   august   for   de   som   betaler   for   
de�e.   Åpnings�d   i   feriene   er   kl.   08.00-16.00.   

  
7. PRISER   

  
  

Plasstørrelse   Pris   

100%   helårsplass,   inkludert   alle   ferier   og   
morgen   sfo.   

2400,-   kr   

Skoleårsplass,   hel   dag   inkludert   morgen   sfo,   fri   i   
alle   skoleferier.   

1900,-   kr   

Skoleårsplass,   hel   dag   uten   morgen   sfo,   fri   i   alle   
skoleferier.   

1700,-   kr   

60%   plass,   3   dager   i   uka,   inkludert   alle   ferier   og   
morgen   sfo.   

1400,-   kr   

40%   plass,   2   dager   i   uka,   inkludert   alle   ferier   og   
morgen   sfo.   

1000,-   kr   

Kjøp   av   enkeltdager.   200,-   kr   



  

-   Det   er   11   betalingsterminer   pr   år.   
-   For   søsken   som   har   samme   bostedsadresse   gis   det   moderasjon   på   25%   av   ordinær   betaling   f.o.m   barn   nr   2,   og   �ldeles   
det/de   søsken   med   største   SFO-plass.   
-   Alle   priser   inkluderer   mat.   
-   Utgi�ene   �l   SFO   dekkes   delvis   av   foreldrebetalingen   og   gaver   fra   Foreningen   gamle   Jeløy   skole.   Prisene   på   SFO   
inkludert   skolepenger   �lsvarer   omtrent   kommunens   SFO   priser.   
-   Søknad   om   redusert   foreldrebetaling   i   SFO   må   leveres   senest   innen   01.10   hvert   år.   Siste   ska�emelding   (selvangivelsen)   
må   leveres.   Dersom   husstanden   har   ska�eplik�ge   kapital-   eller   personinntekter   som   ikke   står   i   ska�emeldingen,   skal   
disse   gjøres   rede   for.   De�e   er   bl.a.   renteinntekter,   aksjeutby�e   og   leieinntekter.   Skolen   vil   bruke   kommunens   
beregningskalkulator   for   hva   du   kan   få   av   redusert   betaling.   

  
8. OPPTAKSPERIODE   

-   Fortløpende   gjennom   hele   skoleåret,   fortrinnsvis   før   skolestart.   
  

9. OPPSIGELSE   
-   Inngå�   kontrakt   er   bindende   �l   og   med   4.   årstrinn   eller   �l   den   sies   opp   skri�lig.   
-   Gjensidig   oppsigelses�d   er   1   måned   og   må   gjøres   skri�lig.   
-   Oppsigelses�den   løper   fra   den   1.   eller   15.   i   måneden.   
-   Rektor   kan   si   opp   �ldelt   plass   ved   manglende   innbetaling.     

  
10. OPPHOLDSSTED   

-   SFO   har   base   i   skolekjøkkenet.   Det   er   der   man   hovedsakelig   leverer   og   henter.   
-   SFO   beny�er   seg   også   av   gymsalen   og   andre   arealer   i   �lknytning   �l   skolens   område.   
-   Skolegården   og   Torderødparken   er   uteområdet,   hvis   SFO   drar   andre   steder,   får   foreldre   beskjed   via   skolens   
kommunikasjons   app.   

  
11. MAT   

-   All   mat   er   vegetarisk.   
-   SFO   servere   et   mål�d   om   dagen.   

  
12. BEMANNING   

-   2   ansa�e   fra   barn   nummer   8   �l   16,   dere�er   en   ny   ansa�   for   de   16   neste.   
  

13. TAUSHETSPLIKT   OG   POLITIATTEST   
-   Ansa�e   ved   SFO   har   taushetsplikt   i   personalsaker   og   elevsaker.   
-   Ansa�e   på   SFO   må   ha   poli�a�est.   

  
14. GENERELT   OM   VEDTEKTENE   

-   Vedtektene   er   vedta�   av   skolestyret   27.05.21.   
-   Vedtektene   er   behandlet   av   FAU   26.05.21.   
-   Foreldre   gjøres   kjent   med   vedtektene   ved   oppstart   av   SFO.   
-   Vedtektene   ligger   �lgjengelig   på   skolens   interne�side.   


