VEDTEKTER
FOR
FAGERHAUG SKOLEFRITIDSORDNING

§ 1. EIERFORHOLD
Ansvarlig for drift av skolefritidsordningen er fra 01.01.2021 Fagerhaug International School,
org.nr. 997260864. SFO drives i tråd med Økonomiforskrift til friskolelova §7 – 1a,
med eget avdelingsregnskap som rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

§2. SFO – FORMÅLET
SFO drives før og etter ordinær skoletid, med fokus på å legge til rette for gode
utviklingsarenaer for barn fra 1. til 5. trinn, herunder vennskap, medbestemmelse og
utforskning.

§ 3. OPPTAKSMYNDIGHET
Søknad til SFO leveres elektronisk via skolens hjemmeside – fagerhaugoppvekst.no. Daglig
leder for FINT er ansvarlig for behandling av søknadene i tråd med opptakskriteriene (§4).
Tilbud om plass bekreftes av foresatte via elektronisk signering.

§ 4. OPPTAKSKRITERIER
Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid fra 1. til 5. trinn.
a. Alle foresatte ved FKS og FINT fra 1. til 5. trinn har anledning til å søke.
b. Alle som har levert søknad vil motta svar i form av enkeltvedtak som kan påklages.
c. Søknader levert innen 20. juni (hvert år), vil prioriteres påfølgende skoleår.

§ 5. OPPSIGELSE OG ENDRING AV PLASS
SFO – plassen beholdes inntil den blir sagt opp skriftlig, eller ved fullført 5. trinn.
Oppsigelse og varsel om endring av plass må skje skriftlig med én måneds varsel og gjelder
fra den 1. i påfølgende måned.
Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg
og ikke benytter plassen.

§ 6. FORELDREBETALING
Styret fastsetter satser for foreldrebetaling. Foreldrebetaling i 11 måneder. Man faktureres
ikke i juli, da SFO holder stengt.

§ 7. LEIKE – OG OPPHOLDSAREAL
SFO drives i skolens leide fasiliteter, herunder uteareal, dedikert SFO – areal og kantine.
Arealene er godkjent av kommunenes helsemyndigheter, i tråd med forskrift om miljørettet
helsevern.

§ 8. ÅPNINGSTID
Den daglige åpningstiden er kl. 06.45 – 16.45.
SFO holder stengt i skolens jule – og påskeferie, samt juli måned. SFO har 5
planleggingsdager i løpet av året, i tråd med til enhver tid gjeldende årsplan.

§ 9. BEMANNING OG LEDELSE
Bemanning i tråd med lokale behov og departementets vurderinger. Daglig leder for FINT er
leder ved skolefritidsordningen, daglig ledelse er delegert til SFO leder.
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