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Justering av vedtekt på SFO/AKS – rådmannens høringsforslag 
 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet saken i møte 20.01.2022 sak 5/22 
 
Møtebehandling 

Eli Steen fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
«Rådet mener at elever med nedsatt funksjonsevne i 5.-7. klasse må prioriteres å få plass på SFO / 
AKS dersom foreldrene søker om dette. SFO /ASK er for mange av barna det eneste stedet hvor man 
er en del av normaliteten, og eneste arena for sosialisering. SFO / AKS plass er en forutsetning for at 
foreldrene til barn med nedsatt funksjonsevne kan stå i arbeid. Rådet mener derfor at det ikke bør 
være usikkerhet om disse elevene får plass på SFO / AKS, men at det bør strebes for at tilbudet er 
forutsigbart. Rådet tror at kommunen og skolene etterstreber å få til gode løsninger innenfor sine 
rammebetingelser, men at det er svært uheldig at hver skoles økonomi skal være avgjørende for om 
det kan tilbys plass for denne svært sårbare gruppen. Rådet anbefaler at avsnitt 2 i Rådmannens 
forslag til endring i §7 fjernes.» 
 
Votering 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse stiller seg enstemmig bak forslaget fremmet av Eli Steen. 
 
Uttalelse fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse  

Rådet mener at elever med nedsatt funksjonsevne i 5.-7. klasse må prioriteres å få plass på SFO / AKS 
dersom foreldrene søker om dette. SFO /ASK er for mange av barna det eneste stedet hvor man er 
en del av normaliteten, og eneste arena for sosialisering. SFO / AKS plass er en forutsetning for at 
foreldrene til barn med nedsatt funksjonsevne kan stå i arbeid. Rådet mener derfor at det ikke bør 
være usikkerhet om disse elevene får plass på SFO / AKS, men at det bør strebes for at tilbudet er 
forutsigbart. Rådet tror at kommunen og skolene etterstreber å få til gode løsninger innenfor sine 
rammebetingelser, men at det er svært uheldig at hver skoles økonomi skal være avgjørende for om 
det kan tilbys plass for denne svært sårbare gruppen. Rådet anbefaler at avsnitt 2 i rådmannens 
forslag til endring i §7 fjernes. 
 
Vedtak:  
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Drammen kommune sender forslag til endringer i §§ 7 og 10 i vedtekten til skolefritidsordningen 
(SFO/AKS) ut på høring med endring om at avsnitt 2 i §7 fjernes. 
 
 


