Lokale vedtekter Holen skole- SFO 2021-22
§ 1. Retningslinjer:
Skolefritidsordningen (SFO) eies og drives av Bergen kommune i samsvar med lov og
forskrifter gitt av departementet, de krav som gjelder for statstilskudd og kommunale
vedtak. SFO er hjemlet i Opplæringsloven §13-7 Skolefritidsordningen.
§ 2. Formål:
Skolefritidsordningen er et tilsyns-, omsorgs-, og aktivitetstilbud for skoleelever på 1.4.trinn, og barn med spesielle behov til og med 7.trinn før og etter skoletid. I SFO blir det lagt
til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå
og interesser. SFO drives etter skolens verdigrunnlag og i tett samarbeid med skolen. Skolens
ordensregler gjelder også i SFO.
§ 3. Åpningstider:
Holen skole er åpen fra kl. 07.30 – 16.30
Vi holder åpent 11 måneder i året (juli stengt) med unntak av 5 planleggingsdager, alle røde
dager, julaften, nyttårsaften og onsdag i påsken. Planleggingsdagene og eventuelle andre
bestemmelser vil legges frem for godkjenning i samarbeidsutvalget (SU) hvert år. Oversikt
over planleggingsdager og skolerute legges på hjemmesiden til skolen.
§ 4 Plasstyper:
På Holen skole praktoseres disse plasstypene.
Hel plass 07:30 – 16:30- Buss hjem kl.16.15
Redusert plass: 08:30 – 15:30 – Buss hjem kl. 15.15
Dagplass: enkeltdager for de som ikke går på sfo til vanlig.
§ 5 Langdager:
Redusert plass kan være her 60 %-dvs. ca. 3 dager i høstferien eller vinterferien, eller i
sommerferien (av 11 langdager- 6 dager)-i avslutningsuken i juni (3 av 5 dager). Noen har
valgt hele høstferien eller vinterferien og tar fri den andre.
§ 6. Opptak/Opptakskriterier:
Det må søkes om opptak elektronisk. Opptaket er om våren, men det går fortløpende om
man får søknader. Søknadsskjema finner man lenke til på skolens hjemmesider. Ta kontakt
med Sfo om man ikke har tilgang til nett.
§ 7. Oppsigelse:
Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. i hver måned. En oppsigelse som sendes inn 5
desember tilsier at man har plass tut januar måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det, iht.
sentrale vedtekter, betales ut juni måned. Sier en ikke opp plassen, løper den frem til eleven
slutter etter 4. trinn. Man finner oppsigelsesskjema på Bergen kommune sine hjemmesider.

§ 8. Betaling av opphold
Bergen kommune vedtar månedspris. For tiden er den kr. 2755,- for hel plass pr måned. Kr.
2195,- for redusert plass pr måned. Kr 1035,- for morgenplass pr måned. Det betales for 11
måneder. Juli er betalingsfri. I tillegg blir foresatte fakturert for kr 270,- pr måned som
dekker et smøremåltid hver dag i SFO.
§ 9. Redusert foreldrebetaling:
Foresatte må selv søke, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.
§ 10 Ledelse/ bemanning:
SFO er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede pedagogiske,
personalmessige og økonomiske ansvar for SFO. I tillegg har SFO egen avdelingsleder.
Pedagogiske medarbeidere/fagarbeidere ansettes i forhold til antall barn. Personale
tilknyttet barn med spesielle behov kommer i tillegg. De ansatte har taushetsplikt i henhold
til forvaltningsloven. Ved ansettelse må de ansatte fremlegge politiattest av ny dato.
Samarbeidsutvalget ved skolen har rett og plikt til å behandle saker som gjelder SFO.
§ 11 Leke og oppholdsareal:
Holen skole er disponerer deler av skolens bygg. Det er egen sfo-base og vi benytter basen til
2.trinn også. Vi spiser i mat-og helserommet og i allrommet. Det er mulighet for å benytte
forming, kjøkken, bibliotek og sløydrom etter behov. Gymsal låner vi av naboskolen. Vi
benytter hele uteområdet og skolens leirplass på langdager.
§ 12 Måltid:
Måltidet blir organisert som aktivitet. Vi starter med 1. trinnselevene og vi spiser på mat/
helse-rommet og i allrommet oppe. Vi har langbord og har pålegg som barna må sende til
hverandre. Dette er veldig lærerikt for barna som må lære seg å vente på tur, dele og være
oppmerksomme, samt bordskikk.
Frokost kl. 07.45 -Vi serverer havregrynsgrøt og knekkebrød.
SFO-lunsj kl. 13:00-14.00-Vi serverer brød og knekkebrød. En dag pr. uke har vi varmt måltid.
Vi serverer også frukt og youghurt med müsli. Vi er med i et program som heter Matjungelen
og forplikter oss her til å variere måltidene. Blant annet ved å ha mye fisk, grønnsaker og
korn. Pålegget er også sunt og variert. Vann til drikke. Vi oppfordrer dere som foreldre til å
ha med sunn mat på skolen også.
§ 13 Samarbeid skole/SFO
Det foreligger et gjensidig ansvar for at oppvekstmiljøet som skole og skolefritidsordning
tilbyr, preges av helhet, omsorg og positive opplevelser for barna. Skolen og SFO har felles
satsingsområder. Vi samarbeider og jobber med samme sosiale lære- og handlingsplaner. Vi
har god dialog med lærer og felles møter for enkeltelever ved behov. Avdelingsleder SFO er
en del av skolens ledergruppe og deltar på alle ledermøter og aktuelle samhandlingsmøter.
Skole og SFO har hvert skoleår minst 2 felles planleggingsdager.
§ 14 Foreldresamarbeid:
Samarbeidsutvalget er skolens og skolefritidsordningens øverste organ. SFO ønsker et nært
samarbeid med hjemmene. Ønsker du/dere samtale, er det bare å si fra.
Skolefritidsordningen sender jevnlig ut relevant informasjon:

− Via SMS/telefon/ mail/Hjemmesiden
Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldrene. Ta kontakt om dere har behov for det.
§ 15 Planleggingsdager 2021-22:
Fredag 13.08.21-Sfo stengt
Mandag 13.09.21-Sfo stengt
Mandag 03.01.22-Sfo stengt
Fredag 28.01.22-Sfo stengt
Fredag 27.05.22-Sfo stengt
§ 16 Rutiner dersom et barn ikke blir hentet:
Dersom noen av barna ønsker å slutte til andre tider må vi ha skriftlig melding.
Vennligst skriv beskjeder på mail eller melding på telefon. Anse at om dere ikke får svar, har
vi heller ikke lest meldingen. Foreldre som henter barna på SFO må gi beskjed til de ansatte
at barnet går hjem. Et barn som ikke er blitt hentet, vil aldri bli forlatt alene. Om vi ikke er
sikker på avtalene, ringer vi foresatte. Dersom man ikke lykkes å få kontakt med foresatte
innen en time, vil barnet bli overlevert til barnevernsvakten.
§ 17 Bestemmelser pga. lokale forhold:
Det er påmelding til langdager/skolefrie dager, bemanningen blir satt opp etter påmeldte
barn. Det er viktig at påmeldingen er levert innen fristen slik at vi kan bemanne og planlegge
disse dagene på en god måte. Buss: Lokale tilpasninger på buss i henhold til påmeldte barn.
Lenker:
−

Opplæringsloven § 13-7. Skolefritidsordningahttps://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-7

−

Opplæringsloven Kapittel 9 A. Elevene sitt skolemiljø
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11

−

Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordninger:
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/4645010

−

Rammeplan for SFO-nasjonalt-Udir:
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/

−

Rammeplan for SFO «Sammen i vennskap, lek og læring» Bergen kommune:
file:///C:/Users/ha118/Downloads/Rammeplan_SFO_Bergen.pdf

−

Sammen for kvalitet-læring» Bergen kommune. Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/personalrommet/skole/kvalitetsoppfolgin
g/sammen-for-kvalitetlaring

−

Regelverk for skolefritidsordningen Udir.no:
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/Regelverk-forskolefritidsordningen-SFO/

− Søknad om SFO-plass: https://vigilo.no/bergen/

