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Saksnummer Utvalg Møtedato 

6/20 Utvalg for Folk 30.01.2020 

7/20 Formannskapet 06.02.2020 

3/20 Kommunestyret 13.02.2020 

Vedtekter for skolefritidsordningen, SFO i Nærøysund skoleåret 2020/2021 

 
Vedlegg 

1 Vedtekter for SFO - skolefritidsordning i Nærøysund kommune fra 01.08.20 
2 satser SFO Nærøysund 

 
Kommunestyrets behandling av sak 3/2020 i møte den 13.02.2020: 

 

Behandling 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nærøysund fra 01.08.20, vedtas. 

Satser for foreldrebetaling på SFO i Nærøysund vedtas. 

 

Formannskapets behandling av sak 7/2020 i møte den 06.02.2020: 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nærøysund fra 01.08.20, vedtas. 

Satser for foreldrebetaling på SFO i Nærøysund vedtas.  

Behandling 

 

Kommunalsjef for oppvekst og familie Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 

Avstemming: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Utvalgssakens nummer:     

 

Vedtak 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nærøysund fra 01.08.20, vedtas. 

Satser for foreldrebetaling på SFO i Nærøysund vedtas. 

 

Utvalg for Folks behandling av sak 6/2020 i møte den 30.01.2020: 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nærøysund fra 01.08.20, vedtas. 

Satser for foreldrebetaling på SFO i Nærøysund vedtas.  

Behandling 

 

Saken ble lagt fram i møtet. 

Kommunalsjef for oppvekst og familie Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 

Avstemming: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nærøysund fra 01.08.20, vedtas. 

Satser for foreldrebetaling på SFO i Nærøysund vedtas. 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nærøysund fra 01.08.20, vedtas. 

Satser for foreldrebetaling på SFO i Nærøysund vedtas.  

Bakgrunn for saken 

Ved sammenslåing av Nærøy og Vikna kommune til Nærøysund, er det behov for å samordne vedtekter 
for skolefritidsordingen.  

En arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag som legges fram for politisk behandling, gjeldende fra 
01.08.20. 

Vurdering 

Det er vesentlig med mest mulig lik praktisering av vedtekter for SFO i Nærøysund, som er et tilbud til 
foresatte for barna i den tiden elevene ikke er på skolen.  

Nærøy og Vikna har relativt lik praksis og SFO- tilbudet i kommunene er regulert etter § 13.7 i 
Opplæringsloven.  

De største ulikhetene knytter seg til åpningstid på morgenen og åpningstid gjennom skoleåret.  
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Vikna har hatt tilbud om SFO-plass fra kl. 7.30 på morgenen, men enkelte SFO- avdelinger i Nærøy har 
hatt åpningstid fra kl. 06.45. Foresatte skriver i søknaden når de ønsker å ta i bruk tilbudet på morgenen, 
og har rett på SFO plass i maksimalt 9 timer fra barnet er ankommet SFO. 

I vedlagte vedtekter foreslås en felles åpningstid for SFO fra kl. 07.00 – 16.30 hver eneste dag. Det 
innebærer at skolene plikter å gi et åpningstilbud fra kl. 07.00, men hvis ingen har behov for dette 
leveringstidspunktet på morgenen, så åpner ikke SFO før det er meldt ankomst for første barn. 

Når det gjelder åpningstid gjennom skoleåret, har SFO-avdelingene ulik praksis, og kommunedirektøren 
mener at ulik praksis må videreføres i gjeldende retningslinjer, fordi skolene har ulik størrelse, og derfor 
foreldregruppene ulikt behov.  

Vedtektene baserer seg derfor på en ulik praktisering av åpningstid gjennom SFO-året, men at tilbudet 
til foresatte er på totalt 11 måneder i året.  

Den største endringen for drift av SFO fra høsten 2020, er at SFO -årets start er koordinert med oppstart 
av barnehageåret og satt til 1. august. Det for å sikre at foresatte har et tilbud mellom barnehageårets 
slutt og skolestart for de foreldre med skolestartere. Det innebærer at skolen må ta imot 
førsteklassinger før de har hatt sin først skoledag, noe som kan være krevende, men dette kan også gi 
barna mulighet til tilvenning på SFO, før de starter på skolen.  

En endring av oppstart av barnehageåret og SFO-året til 1. august vil medføre forenklinger når det 
gjelder overføring av barn fra fagsystem til fagsystem, samt lette faktureringen for hver enkelt måned.  

Det er også foreslått at søskenmoderasjon kun gjelder for SFO, for 2. og 3.barn (eller flere), og at 
samstilling av søskenmoderasjon mellom søsken i barnehagen og på SFO, fjernes. Dette baserer seg på 
at det er krevende for kommunen å holde oversikt over eventuelle søsken i 17 barnehager og i SFO. 
Denne ordningen har også vært tidkrevende i arbeid med tilbakebetaling av foreldremoderasjon til hver 
enkelt barnehage, fordi kommunen har måttet refundere den tapte inntekten barnehagen fikk som følge 
av refusjonsordningen. Vedtektene sier derfor at søskenmoderasjonen som gis gjelder derfor kun for 
barn i SFO. 

Satser for SFO i Nærøy og Vikna var svært samstemte og hadde avvik på mellom 20 kr til 100 kr på de 
ulike satsene. Ettersom ingen av satsene er prisregulert ved budsjettbehandlingen for 2020, ble satsene 
lagt på den høyeste satsen. 
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