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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED STEINERSKOLEN PÅ 

LILLEHAMMER  

Revidert i styret:  12.02.2018 

15.03.2022  

  

FORMÅL.  

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til alle elever på 1.- 4. års trinn, Opplæringslovens krav om 

elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, gjelder også i skolefritidsordningen 

(opplæringsloven § 9a). SFO har som formål å gi et tilbud i tråd med skolens pedagogiske impulser.                       

EIER OG LOKALER. 

Skolefritidsordningen (SFO) tilhører stiftelsen Steinerskolen på Lillehammer.  

Skolen stiller tilstrekkelige og egnede lokaler samt utearealer til disposisjon for SFO.  

 

LEDELSE, DAGLIG DRIFT OG BEMANNING. 

Den forretningsmessige driften av fritidshjemmet står under ledelse av skolens styre.  Styret skal påse 

at det føres regnskap for SFO.  Som pedagogisk personale ansettes den eller de som ut fra utdannelse 

og praksis best er kvalifisert til å virkeliggjøre fritidshjemmets formål.  

Ansvaret for daglig drift og det pedagogiske arbeidet samt inntak av barn pålegges forvaltningen. 

Forvaltningen har anledning til å delegere inntak av barn til personal ved SFO. 

INNMELDING OG UTMELDING. 

Barn meldes på for 1 til 5 dager per uke. Dette gjøres via modeller i Vigilo, med virkning for det 

kommende skoleåret.  

Ved ledig kapasitet kan SFO ta imot barn enkeltdager. Utmelding kan gjøres innen den 1. i hver mnd. 

Oppsigelsestiden er 1 mnd. 

 
BETALING OG SØSKENMODERASJON  
Foreldrebetalingen fastsettes for hvert skoleår av skolens styre i forbindelse med  

budsjettbehandlingen.  Det betales for 10 mnd. per år, og foreldrebetalingen skal sammen med 

statstilskudd dekke SFO´s totale driftsutgifter.  

Mislighold av betaling medfører at plassen kan sies opp med 1 måneds varsel.  

Fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker gir ikke rett til redusert foreldrebetaling.  

For enkeltdager betales det kontant etter satser fastsatt av skolens styre.  

Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjonen utgjør 50 % reduksjon for nr. 2. barn eller 
flere. 
   

ÅPNINGSTIDER     

SFO følger skoleruta, men har i tillegg åpent på planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og 
vinterferien. På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til 
kl. 09:00 om morgenen og fra kl.13:00 til kl.16:30 om ettermiddagen. 
På skole-fridager og i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. til 16:30. 
 

PLASSALTERNATIVER   

Oppdaterte priser og modelltilbud for skoleåret ligger i Vigilo under søknader, søknad om SFO plass. 
Alle som har fast plass, kan benytte morgen-SFO så mange ukedager de ønsker uavhengig av 
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plass-størrelse. 
Det gis også anledning til å benytte SFO bare om morgenen. For dette betales én pris uavhengig av 
hvor mange morgener som benyttes. 
Prisen beregnes som en års sum som er fordelt på 10 månedlige innbetalinger, og dette inkluderer 
høst- og vinterferien.  
 
Sommer-SFO: det er viktig å merke seg at det varierer fra år til år hvilke uker skolen har sommeråpent 
og inngår ikke i månedsprisen, den har egen pris og påmelding. 
For 1.klasse er sommerukene etter skoleslutt inkludert i summen, gjeldene fra 1.august 2022. 
 
PLANDAGER 

Det er tre plandager for SFO i løpet av året. To før skolestart og en i januar. På disse dagene er SFO 

stengt. På andre plandager og inneklemte dager har alle med fast plass anledning til å benytte SFO fra 

kl. 08:00 til 16:30.   

  

EKSTRADAGER 

For alle med fast plass er det mulig ved behov å utvide oppholdstiden i SFO med en eller flere 

ekstradager per uke. For dette betales en pris per dag.   

Behovet for ekstradag må meldes minst en dag i forveien. 

  

 

  


