VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Vedtatt dato:
§ 1 FORMÅL
Formålet med skolefritidsordningen (SFO) ved Kongsvinger montessoriskole er å
kunne gi alle elever på trinnene 1-4 ved skolen et omsorgs- og fritidstilbud
utenom skoletida. Det skal legges til rette for kultur, lek, aktivitet og
samhørighet med andre elever.
SFO skal ha et innhold som:
• er et tilbud i skolens regi og som har rektor som leder
• er i samsvar med de grunnverdier som samfunnet og skolen bygger på og
vektlegger sosial utvikling og samspill
§ 2 ANSVAR OG MYNDIGHET
Kongsvinger montessoriskole har ansvar for lokaler og drift av
skolefritidsordningen. SFO har lokaler med skolen som utgangspunkt.
Rektor ved skolen har det administrative og pedagogiske ansvaret. SFO eies og
drives av Kongsvinger montessoriskole SA.
Styret v/Kongsvinger montessoriskole påser at SFO driftes etter gjeldene lovverk
og innenfor de økonomiske rammene som er satt.
§ 3 ÅPNINGSTIDER DAGLIG/GJENNOM ÅRET
SFO har varighet i ti måneder og gjelder gjennom hele skoleåret (fra august til
juni). SFO skal være åpen 190 skoledager, mandag-fredag i tidsrommet kl.
0745-0830 på morgenen og i tidsrommet kl. 1415 (1445)-1600 på
ettermiddagen.
Alternativ:
Dersom tilstrekkelig antall elever med foresatte ønsker sfo i vinter- og høstferie,
kan skolen legge til rette for det. Dette kommer i tillegg til ordinær sfo og
faktureres etter selvkostprinsippet.
§ 4 BETALING OG BEATLINGSBETINGELSER
Foreldrebetalingen beregnes etter selvkostprinsippet. Det betales for ti måneder i
året, ved månedlig fakturering fordelt over elleve måneder (halv august og halv
juni).
Satsene for SFO fastsettes av styret. Endring i sats vil kunne skje årlig per 1.1.
Som utgangspunkt forsøker styret å holde seg til de samme satsene som
Kongsvinger kommune har.

§ 4-1 SFO tilbyr kun hel eller halv plass.
Hel plass: Hele SFOs åpningstid
Halv plass: Morgentilbud hver dag eller inntil tre dager ettermiddag.
§ 4-2 Det gis ingen søskenmoderasjon.
§ 4-3 Ved forsinket henting etter SFOs åpningstid, kan skolen kreve et gebyr for
de faktiske utgiftene dette medfører.
§ 4-4 Eventuelle andre tilbud som benyttes i SFO-tiden inkl. leksehjelp, gir ikke
grunnlag for betalingsfritak i SFO.
§ 5 OPPTAK
Søknad om SFO-plass finnes på skolens hjemmeside. Ferdig utfylt skjema
leveres rektor eller sendes til rektor@kongsvingermontessori.no
Opptak skjer v/rektor. Søknadsfrist for oppstart i august er 5. juni. Søknader
som kommer inn etter firsten, vil kunne innvilges hvis det er ledig plass.
§ 6 ENDRINGER/OPPSIGELSE
Etter opptak beholdes plassen ut fjerde trinn eller til den sies opp.
Med unntak av mai, juni og juli kan endringer/oppsigelse skje med virkning fra
den 1. i hver måned. Oppsigelsen må komme innen en måned før ønsket
sluttdato.
Endringer/oppsigelse av SFO-plass gjøres via mail/brev til rektor.
Dersom oppsigelse skjer etter 1. mai, vil foreldrebetalingen fortsette ut
skoleåret.
Plassen kan gå tapt ved to måneders uteblitt betaling eller dersom betalingen
gjentatte ganger er uregelmessig. Evt. restanser vil bli innfordret.
§ 7 FORSIKRING
Elevene i skolefritidsordningen er forsikret i henhold til de forsikringer som
gjelder for elever i Kongsvinger Montessoriskole SA.
§ 8 BEMANNING
SFO vil i hovedsak bemannes av assistenter/fagarbeidere, og bemanningen skal
være tilstrekkelig for å gi god omsorg, tilrettelegging og et trygt tilsyn.
§ 9 TILBUD
Plan/års-hjul for skolens SFO som beskriver innholdet og aktiviteter legges frem
for FAU og vil være tilgjengelig på skolens hjemmesider.
§ 10 MATORDNING
Elevene har med mat hjemmefra til å spise på SFO. Den oppbevares kjølig på
skolen.
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