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Justering av forskriften til SFO/AKS

Rådmannens forslag til vedtak: 

Drammen kommune sender forslag til endringer i §§ 7 og 10 i vedtekten til 
skolefritidsordningen (SFO/AKS) ut på høring slik det kommer frem i denne 
saken.



§ 7 – Inntak og oppsigelse av barn i 
ordningen 
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.

Fakta:

• 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. 

• 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. 

• 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. De som får innvilget plass på 5.-7.trinn har derimot rett til gratis plass.

• 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 på 5.-7.trinn må derfor baseres på kriterier gitt i vedtektene. 

• Det er vedtatt at SFO/AKS skal være selvkostfinansierende (driftes kun av foreldrebetalingen alene)

• Kommunen mottar støtte over rammetilskuddet fra staten som delvis dekker foreldrebetalingen for gratisplasser på 5.-
7.trinn. Skolene overføre midler for ekstra tilrettelegging for barn med særlige behov fra skolenes budsjett.



Vurdering:

• Vedtekter eller forskrifter er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal 
drives. Rådmannen vurderer at kommunen bør etterstrebe å ha tydelige vedtekter, slik at innbyggere godt skal kjenne til 
hvilke opptakskriterier som ligger til grunn for innvilgelse eller avslag på søknad om plass for barn på 5.-7.trinn. 

• Rådmannen vurderer at kriterier for tildeling av plass for barn med særskilte behov blant annet sikrer at kommunen 
driver forsvarlig saksbehandling ved at søknader om plass blir behandlet på en likeverdig og rettferdig måte. 

• Rådmannen vurderer at kriterier bør ligge til grunn for om søker skal få innvilget eller avslag på søknad om plass. 



Presisering av andre avsnitt i §7. Inntak og oppsigelse av barn til ordningen

Gjeldende tekst i vedtekten, som foreslås at utgår:

«Barn med særskilte behov kan også tildeles plass fra 5. trinn og ut 7. trinn. Foresatte melder da skriftlig til 
skolen om videreføring av plassen før 1.mars, våren barnet går på 4. trinn.»

Rådmannens forslag til endring i §7: (erstatter gjeldene tekst)

«Barn med særskilte behov kan søke skolen om plass i SFO på 5.-7. trinn. Søknad sendes skolen innen 1.mars, 
våren barnet går på 4.trinn. Kriteriet for tildeling av plass for barn med særskilte behov, er at barnet har varig 
nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid.

Dersom skolen mottar flere søknader om plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn enn SFO/AKS har 
kapasitet til, vil barna som vurderes å ha størst hjelpebehov få innvilget plass først. I prioriteringen av hvilke 
barn som har størst hjelpebehov, vil skolen gjøre en samlet vurdering av tilgjengelig informasjon om barnets 
behov. Dette kan være informasjon fra foresatte, undervisningspersonell, PP-tjeneste eller 
spesialisthelsetjenesten. 

Plasstyper på SFO/AKS for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn kan tildeles som hel- eller deltidstilbud, eller 
plasstilbud med annen gradert oppholdstid. Tildeling eller avslag på søknad om plass på SFO/AKS på 5.-7.trinn 
er et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket om plass skal inneholde omfang av tilbudet som innvilges (timer og dager). 
Enkeltvedtaket gjelder for ett skoleår av gangen.»



§ 10 - Åpningstider

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). 

Fakta:

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

Vurdering:

• 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. 



Presisering av første avsnitt i §10. Åpningstider

Gjeldene tekst i vedtekten, som foreslås at utgår:

«Åpningstiden er i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00.» 

Rådmannens forslag til endring i §10: (erstatter gjeldene tekst)

«Åpningstiden er i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00. Åpningstiden må respekteres. Dersom 
barnet ikke hentes før stengetid vil foresatte bli fakturert for å hente for sent fra og med 
andre hendelse, med et gebyr for hver påbegynt halvtime. Gebyrets størrelse fastsettes ved 
behandling av økonomiplanen hvert år og publiseres på kommunens hjemmesider» 


