
 
 
Vedtekter for skolefritidsordningen i Hitra kommune   
 
§ 1 Eierforhold  

Hitra kommune er ansvarlig eier av skolefritidsordningen.  
 
§ 2 Opptaksmyndighet  

Rektor er delegert myndighet til å foreta opptak av barn til SFO på den enkelte skole.  
 
§ 3  Opptakskriterier  

SFO er åpen for alle barn fra 1.-4.trinn og for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn.  
  
§ 4 Opptak og oppsigelse  

4.1 Søknad  
Det er ett hovedopptak med søknadsfrist 1.mai, med løpende opptak hele året.  Barnet beholder 
plassen til den sies opp eller til barnet går ut av 4. trinn.    
4.2 Oppsigelse  
SFO plassen kan sies opp med en oppsigelse på 30 dager. Oppsigelse skal skje skriftlig.  
  

§ 5  Tilbud, daglig og årlig oppholdstid  
5.1 Tilbud  
Det avtales fast oppholdstid i SFO, ut fra timer pr uke. Avtale om fast oppholdstid kan endres 
med en måneds varsel.  
5.2 Daglig åpningstid  
Åpningstid skal være innenfor tidsrommet kl. 07.15 – 16.30. Åpningstiden begrenses til å gjelde 
før og etter ordinær undervisning.   
5.3 Årlig åpningstid  
SFO året varer fra 15. august til og med 14.august. Personalet har avsatt 5 dager til felles 
planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt i skolens juleferie 
og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom skoleåret.   
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO.  Tilbudet gis til alle barn i 1. – 
4. trinn og elever med særskilte behov i 5. -7. trinn  
SFO kan samordnes med barnehagen der det er hensiktsmessig.   
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.   
  

§ 6 Foreldrebetaling  
Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret. 
Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9 måneder pr. år. De som ved 
søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og sommerferien, eller der SFO tilbys 
gjennom samarbeid med barnehagen, betaler for oppholdet.Ved oppsigelse skal det betales for 
hele oppsigelsestiden.   
6.1 Nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, for barn på 1. og 2. trinn.  
Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede person- og 
kapitalinntekt. Dette gjelder også husholdninger som har varig nedgang i inntekten inneværende 
år, som gjør at foreldrebetalingen utgjør mer enn 6 prosent av inntektene til husholdningen. Det 



er gratis SFO for barn med særskilt behov på 5.-7. trinn. Moderasjonsordningen gjelder ikke 
kost.  
6.2 Søskenmoderasjon  
Søskenmoderasjonen gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.  

 
§ 7 Leke- og oppholdsareal  

SFO benytter skolens lokaler og uteområde.   
 
§ 8 Bemanning og ledelse  

8.1 Styring  
Kommunestyret i Hitra kommune er skolefritidsordningens øverste styringsorgan.   
8.2 Ledelse  
Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO.   
SFO skal ha egen daglig leder som er administrativt underlagt rektor.  
8.3 Bemanning  
SFO skal ha en grunnbemanning på minimum en ansatt per 12 barn. For barn med særskilte 
behov på 1.-7. trinn kan det vurderes ekstra bemanning.  

  
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre endringer i vedtektene i tråd med 
kommunale og statlige vedtak.   
Gjelder fra 01.01.2021  

  

 


