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NYE SF'O .VEDTEKTER OG MIDTSKYSS

Sfo-vedtekter:
Formannsskapet har i sak 0150/14 vedtatt nye Sfo-vedtekter som gjøres gjeldende fraYz-15.
Vedtektene kan i sin helhet leses på kommunenes heimeside.

De viktigste endringene er:
-Plass-inndelingen endres til 1/l-plass (27 t/u) og %-plass (inntil 14 t/u). Dette gjelder alle dager,
også skolefrie dager. Ved behov kan det evt. kjøpes ekstra tid.
-lll-plass koster 2300 kr/ mnd, Yz-plass 1200 kr. I tillegg kommer matpenger på 150 kr/mnd.
-Den daglige åpningstiden er som før fra 06.45 - 1 6. 1 5, Sfo er stengt 4 uker i juli.

De som i dag har l/3-plass og2l3-plass, må søke på nytt innen l511-15. De som har l/l-plass og
skal fortsette med dette, trenger ikke å søke på nytt. Søknad gjøres elektronisk via kommunens
heimeside. Om behov kan skolen hjelpe til med å søke.

Midtskyss
De elever som har krav på skoleskyss og slutter på skolen etter 4. og 5.time, für midtskyss hjem
daglig 13.15. Det er Torfinn Andreassen som kjører dem heim med eldrebussen. Elever fra
Øksningan og Seløy følger skolebuss kl. 14.10. Ordningen begynner 5ll-15.

Med vennlig hilsen
Y

Lars Olav Mogård Larsen
Enhetsleder - skole

Kopi:
-kommunalleder 1,2 og3
-Sfo-leder
-Torfinn Andreassen
-Fagforbundet
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Behandling i Formannskap den 25.11.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling tiltres.

Innstilling/vedtak:
1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen i Herøy vedtas, og giøres gjeldende fra 1.

februar 2015:

I.VIRKEOMR.ADE OG EIERFORHOLD :

Skolefritidsordningen (SFO) eies og drives av Herøy kommune. SFO er lokalisert til
Herøy skole.

Enhetsleder for skolen er faglig og administativ leder av SFO. SFOleder skal ha
pedagogisk utdanning.

Skolens samarbeidsuwalg, skolemiljøuwalg og foreldreråd fungerer som organ for
brukermedvirkning i SFO. Foreldrerepresentant for l.klasse representerer SFO i skolens
organer.

Bam på 1.-4. årstrinn og bam med særskilte behov pã L.-7. årstrinn, kan søke plass i
SFO.

Hvis det ved hovedopptaket er flere søkere enn SFO har plass til, prioriteres søkeme i
følgende rekkefølge:
1. Barn med særskilte behov
2. Yngre bam går foran eldre

Leke- og oppholdsarealet inne skal være minst fire kvadratmeter per bam.

2.OPPTAK AV BARN:

Enhetsleder ved Herøy skole er opptaksmyndighet.

1.mai er søknadsfrist til hovedopptaket l.august. Dersom SFO har ledig plass, kan
opptak også giøres ellers i året. 4.kl elever kan bruke plassen til 30. juni.

Det skal søkes plass for kun 1 år om gangen, for å sikre at opptakskriteriene blir fulgt.

Oppsigelse eller endring av plass må gjøres skriftlig med en måneds oppsigelsestid.
Ved oppsigelse eller reduksjon i oppholdstid etter l.mai, fortsetter foreldrebetalingen ut
juni.

Foreldre med varierende arbeidstid kan avtale fleksibel bruk av plassen i SFO.

Søknad skjer elektronisk, skjema er tilgjengelig på kommunens heimeside.



S.BEMAIIIrIING:

Grunnbemanningen er en voksen per 13-15 barn. Bemanningen skal til enhver tid
tilpasses antall barn og barnas behov. Det skal vurderes ekstra bemanning dersom Sfo
har barn med spesielle behov.

4. APNINGSTID OG PLASSINIVDELING:

Den daglige åpningstiden er fra kt. 06.45 - L6.15. Tiden regnes fra skoledagens slutt.
Betalte aktiviteter i oppholdstiden, som for eksempel kulturskole, gir fratrekk i
oppholdstid.

Det kreves egenbetaling i 11 maneder i året etter satser vedtatt av kommunestyret. SFO
er stengt 4 uker ijuli og julaften, nyttårsaften, og 3 planleggingsdager.

Maþenger kommer i tillegg til egenbetaling

SFO har

Dersom barnet er sykt og fraværende i mer enn 14 dager, kan legeerklæring eller
begrunnet sølmad gi rett til fritak fra egenbetaling i fraværsperioden.

Søskenmoderasjon gis ved at det kreves varùig egenbetaling for det bamet som har
størst plass, mens det kreves halv egenbetaling for hvert av søsknene.

Dersom SFO har ledig kapasitet, åpnes det for salg av dager og timer.

Ved sþldig betaling gielder l.gangs puning som varsel om oppsigelse. Det tildeles ikke
ny plass før eventuelt utestående oppholdsbetaling er oppgiort.

Plasstype Oppholdstid i skoleåret Opuholdstid på skolefrie daser
1/1- plass Inntil 27 timer Der uke Inntil47.5t per uke 19.5 Vdae)
L/2 plass Inntil 14 timer per uke Inntil24t per uke (4,8 t/dae)


