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HØRINGSBREV – ENDRING SFO-FORSKRIFT 

 
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok nye vedtekter og retningslinjer for skolefritidsordningen (SFO) i 
Hemnes kommune 6. november -13. Det er behov for å få vedtektene i samsvar med gjeldende 
delegasjonsreglement. Dette i forhold til § 7. Videre vurderer enhetsleder at høringen knyttet til 
dokumentet «Bærekraftig utvikling» ikke omfattet selve vedtektsendringen for SFO. Det er derfor behov 
for å legge vedtektene ut til høring før de legges frem for utvalget 27.mars 2014. 
  
Politisk bestilling var å gjøre vedtektene enklere å administrere. Det ble lagt frem ønske om endring av 
pris - og tilbudsstrukturen. Prisene fastsettes årlig av kommunestyret ved budsjettvedtak og trenger 
således ikke å følge kravet til høring for kommunale forskrifter. 
Øvrige endringer berører selve driften og tilbudet av SFO og vurderes derfor omfattet av kravet om 
høringsprosess. Dette sikrer at parter som ønsker å uttales seg har anledning til dette før vedtak fattes 
27.mars 2014. Dette er første vedtektsendring i OKU etter det nye delegasjonsreglementet. Det betyr at 
§7 foreslås endret i tråd med politisk delegasjonsreglement 2.5.1. 
 
I det videre følger en oversikt over vedtektsendringene som ble gjort i november 2013: 

 Minste bemanning er satt til 1 ansatt per 15 barn (mot tidligere 12 barn), for å gi en viss fleksibilitet i 
fremtiden. Det presiseres i vedtektene at oppfølging av barn med spesielle behov må vurderes 
spesielt. 

 Skolens rektor foretar inntak, mot tidligere et inntaksutvalg. 

 SFO tilbyr hel plass eller halv plass, mot tidligere fem ulike satser basert på oppholdstid per uke. Halv 
plass er definert som plass inntil 12,5 timer per uke. 

 Åpningstiden for SFO er satt til 07.00 - 16.30, mot tidligere 07.00 - 17.00. 

 Foreldrene betaler per måned i 10 måneder, mot tidligere 40 uker. 

 Ordinær SFO-plass begrenses til skoledager (jf skoleruta). Det gis mulighet til dagplass på skolens 
fridager til en fastsatt dagpris. Tidligere var 20 slike fridager inkludert i SFO-plassen. 

 Korgen og Hemnes tilbyr Sommer-SFO. Foreldrene kan velge om de vil betale for enkeltdager eller 
betale for samtlige feriedager gjennom en ekstra månedsbetaling (en 11. måned). 

 
De fleste av endringene har ingen praktisk betydning for brukerne. 
Endring av plasstype og økte satser iverksettes fra 1. februar -14. 
Endring av praksis rundt ferie- og fridager iverksettes fra 1. august -14. 
 
Høringsfrist:   28. februar 2014 
 
Høringsinstanser:  Skolenes FAU 
   Skolenes samarbeidsutvalg 
   Ungdomsrådet 
   Politiske partier 

 

 


