


 

 
2 

Gjeldene vedtekt for skolefritidsordningen (SFO/AKS) i Drammen kommune ble vedtatt av hovedutvalg 

for oppvekst og utdanning 11.06.202. Skolene har siden den gang erfart at det er behov for presiseringer 

i gjeldene vedtekt. Dette gjelder to områder: 

1. Det er behov for å gjøre gjeldene tekst §7 (Inntak og oppsigelse av barn til ordningen) mer 

presis. Dette gjelder for saksbehandling av plasser til barn med særskilte behov på 5.-7.trinn. 

2. Det er behov for å inkludere regler for hvordan skolen skal forholde seg til at barn blir hentet for 

sent gjentagende ganger i §10 (Åpningstider).  

Kunnskapsdepartementet har konkludert med at vedtekter for SFO/AKS er forskrifter, og følger reglene 

om forskrifter i forvaltningsloven. Forvaltningsloven § 37 sier at nye forskrifter og endringer i forskrifter 

skal sendes på høring slik at berørte parter skal få uttale seg før forskriften blir vedtatt.  

Formålet med en høring er både å sikre at en sak er godt opplyst før vedtaket blir truffet, og at de som 

blir påvirket av forskriften får sjansen til å si sin mening.   

 

Det følger av opplæringsloven § 13-73 at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter 

skoletid, for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Det innebærer at 

kommunen har en plikt til å ha et SFO/AKS-tilbud, men opplæringsloven gir ikke barn rett til plass i 

skolefritidsordning, heller ikke for barn med særskilte behov. 

 

For barn med særskilte behov sier forarbeidene til loven imidlertid lite om hvem disse barnene er, og 

omfanget av tilbudet som skal gis. Utdanningsdirektoratet (Udir) har gjennom en regleverkstolkning4 

uttalt at noen holdepunkter for tolkning av bestemmelsen gis i andre ledd i lovteksten - der det står at 

1 Vedtekt SFO og AKS | Drammen kommune 
2 Innsyn - Politikk (drammen.kommune.no) 
3 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, 
fylkeskommunen og staten - Lovdata (Opplæringsloven §13-7) 
4 Spørsmål vedrørende SFO (udir.no) (Regelverkstolkning fra Udir) 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/skole/sfo-aks/vedtekt-sfo-aks/
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200426/sak/100200923
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-7
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Kommunens-ansvar-for-SFO-for-barn-med-sarskilte-behov/


 

 
3 

«SFO/AKS skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå 

og interesser hos barna. SFO/AKS skal gi barna omsorg og tilsyn og gi funksjonshemmede barn gode 

utviklingsmuligheter».   

 

Regelverkstolkningen fra Udir omtaler at kommunens forpliktelser er begrensede med henhold til 

omfang. Så lenge kommunen har et tilbud, vil lovens krav være oppfylt, og det kan ikke kreves at 

kommunen skal ha et tilbud til alle barn som har særlige behov. Inntak av barn med særskilte behov til 

SFO/AKS må derfor baseres på kriterier gitt i vedtektene. Det kan være slik at flere barn enn det er 

kapasitet til oppfyller inntakskriteriene, og da må kommunen prioritere mellom barna. Prioriteringen 

mellom barna som oppfyller inntakskriteriene kan skje på flere måter, blant annet ved loddtrekning. Det 

som er viktig er at vedtektene tydeliggjør hvilke barn tilbudet er rettet mot og forklarer hvordan 

prioriteringen gjøres. 

Barn med særskilte behov har ikke rett til spesialundervisning i SFO/AKS-tiden, fordi SFO/AKS ikke er en 

del av grunnskoleopplæringen. PP-tjenesten er heller ikke sakkyndig instans i forhold til 

skolefritidsordningen. Foresatte kan derfor ikke kreve at hverken PP-tjenestens eller andre instansers 

anbefalinger vektlegges når kommunen skal vurdere behovet for skolefritidsordning. Direktoratet 

oppfordrer likevel kommunen til å lytte til råd og vurderinger fra ulike instanser som kjenner barnet, og 

som kan ha nyttig informasjon om barnets fungering og behov. 

Vedtak om tildeling av plass, avslag på søknad om plass og oppsigelse av plass er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven § 2. Søknader om plass på kommunal SFO/AKS skal derfor behandles etter vanlige 

forvaltningsrettslige regler, herunder forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling og klage ved 

enkeltvedtak. Vedtaket er individuelt, og skal blant annet inneholde informasjon om hva innvilget plass 

innebærer/hva de har rett til når det gjelder tid på SFO/AKS (omfang og timer), vedtakets varighet og 

klageadgang mv.  

 

Opplæringsloven gir altså ikke barn rett på plass i SFO/AKS, men stiller krav om at kommunen skal ha et 

tilbud. Drammen kommune har vedtatt gjennom gjeldene vedtekt for SFO/AKS at alle barn på 1.– 4. 

trinn har rett på plass, men denne rettigheten gjelder ikke for barn på 5. – 7. trinn. Barn på 5.-7.trinn kan 

tilbys plass, og det er derfor behov for kriterier for opptak av denne gruppen barn i vedtekten til 

SFO/AKS.  

 
Økonomiske forhold 
 

I Drammen kommune er det vedtatt at SFO/AKS skal være selvfinansierende, noe som betyr at 

ordningene driftes kun av midler som kommer inn gjennom foreldrebetalingen.  SFO/AKS har egne 

budsjetter. Foreldrebetalingen er stipulert til å kunne dekke en bemanningsnorm på ett årsverk per 20 

barn. Ressurser avsatt til bemanningsnormen skal også ivareta tid til ledelse, samarbeid- og 

planleggingstid for de ansatte, gjennomføring av aktiviteter og tilrettelegging for de ordinære behovene 

hos barna.  Kostnader som ordningene har utover dette til eksempelvis ressurser til utstyr, og ressurser 

for ekstra tilrettelegging for barn med særlige behov som har rett til plass på 1.-4. trinn og barn som 

innvilges plass på 5.-7. trinn, er det ikke rom for innenfor budsjettet til SFO/AKS. Dette medfører at 

skolene må overføre midler til disse oppgavene fra skolenes budsjett. 
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Dersom et barn har behov for voksenstøtte hele tiden på SFO/AKS, utgjør dette en lønnskostnad for 

ordningen på cirka 374 000 kroner per år5. Foreldrebetalingen for full plass per barn på SFO/AKS er 37 

631 kroner per år. 

 

Foresatte som får innvilget søknad om plass på SFO/AKS for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, 

betaler ikke for plassen. Ordningen om gratis plass for 5.-7.trinn er regulert i forskrift til opplæringsloven 

kapittel 1B om skolefritidsordningen. Som kompensasjon for manglende foreldrebetaling for 

gratisplassene på 5.-7.trinn, mottar kommunen midler gjennom rammetilskuddet fra staten som dekker 

cirka 70 prosent av kostnadene for foreldrebetalingen. Resterende 30 prosent for å kompensere skolene 

for manglende foreldrebetaling tas av programområdets ramme.  

 

Drammen kommune har ingen kommunale regler for om foreldre må betale for ekstra oppholdstid på 
SFO/AKS ved at de henter barn etter stengetid. 

 

5 25 timer åpningstid * 45 uker * 333 kr/timen 
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Forslag til vedtektsendring i §10 (Åpningstider) vil ikke utgjøre noen vesentlig endring for de fleste 

familier, men foresatte som gjentagende henter for sent ved stengetid vil måtte betale en symbolsk sum 

som kompensasjon for at ansatte på SFO/AKS må være på jobb ut over ordinær arbeidstid. For skolene 

vil en vedtektsendring kunne føre til reduserte kostnader knyttet til lønn da ansatte ikke behøver jobbe 

ut over ordinær arbeidstid. 

 
Forslag til vedtektsendring i §7 (Inntak og oppsigelse av barn til ordningen) handler om hvilke kriterier 

som skal legges til grunn i saksbehandlingen for vurdering om søknaden for plass på 5.-7.trinn skal 

innvilges eller ikke. Skolefritidsordningens kapasitet for antall plasser på 5.-7.trinn vil likevel være 

avhengig av skolens økonomiske ramme.  

 

Skolefritidsordningene i kommunen klarer ikke å drifte ordningene gjennom foreldrebetalingen alene, 

og skolene flytter derfor midler fra skoledrift til driften av SFO/AKS for å kunne tilby plasser på 5.-7.trinn 



 

 
6 

på SFO/AKS. Dette utfordrer skolens kapasitet for antall plasser på 5.-7.trinn på SFO/AKS, og skolens 

ordinære budsjett. 

 

 

o 

- 

o 

o 

 

o 

o 

3. Høringsfrist: 9.mars 2021 
Høringssvar: 

o sendes til: kommunepost@drammen.kommune.no (foretrekkes), eller Drammen kommune, 
Postboks 7500, 3008 Drammen 

o merkes med: «Sak: 21/41467» 
 

4. Andregangs behandling og forslag til vedtak i saken fremmes i råd, utvalg og kommunestyret i april 
2021 

mailto:kommunepost@drammen.kommune.no

