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Vedtekter for Skolefritidsordningene i Bjerkreim kommune 
 
Vedtekter til skolefritidsordningene er laget i henhold til opplæringsloven § 13-7. 
Vedtektene skal godkjennes av kommunestyret og er derved å regne som forskrift. 
 

A. Eierforhold 
Det er Skolefritidsordning (SFO) ved både Bjerkreim skule og ved Vikeså skule. SFO 
eies av Bjerkreim kommune og driftes av den enkelte skole. SFO ved hver skole har 
en daglig leder, men rektor ved skolene har det overordnede administrative og 
økonomiske ansvaret for ordningen. Kommunestyret har det politiske ansvaret for 
forvaltningen av skolefritidsordningene i kommunen. 
 

B. Opptaksmyndighet 
Rektor ved den enkelte skolen er opptaksmyndighet til SFO.  
 

C. Opptakskriterier 
I utgangspunktet får alle barn på 1.-4.årstrinn plass etter søknad. 
Barn med spesielle behov på 5.-7.årstrinn kan få plass etter søknad. 

 

D. Opptaksperiode og oppsigelse av plassen i SFO 
Søknad om opptak ved SFO skal gjøres elektronisk på skjema til Bjerkreim 
kommune. Informasjon om dette finnes på hjemmesiden til den enkelte skole. 
Opptaksperiode er som elevenes skoleår. Feriepakker bestilles særskilt. 
Ved oppsigelse av plass i SFO skal det betales for inneværende måned pluss neste 
måned etter oppsigelsesdato. 

 

E. Foreldrebetaling 
Betalingssatser for SFO blir vedtatt i kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. Dersom foreldrebetalingen blir misligholdt kan barnet miste 
plassen i SFO. 

 

F. Leke- og oppholdsareal 
SFO disponerer egne lokaler i tillegg til at de har tilgang til skolens lokaler og uteareal 
utenom skolens åpningstid. 

 

G. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid 
SFO har åpent i skoleåret mandag til fredag fra kl.07.00 til kl.16.30 i perioder elevene 
ikke har undervisning eller friminutt. Åpningstiden følger skoleruta. For høstferie, 
vinterferie, hverdager i jule- og påskeferie, tiden fra skoleslutt i juni og ut måneden, 
samt hverdager i august før skolestart kan det kjøpes feriepakker ved SFO Vikeså 
skule. SFO er stengt i juli og på skolenes planleggingsdager.  
 

H. Bemanning og ledelse 
Rektor ved skolen er SFO sin øverste leder. SFO-leder har ansvar for den daglige 
ledelse av ordningen. Øvrig bemanning i SFO tilsettes slik at det skal være forsvarlig i 
forhold til antall barn og det enkelte barns behov.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


