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HØRINGSBREV ENDRING AV OPPHOLDSTID I SFO OG FORSLAG TIL 

SERVICEERKLÆRING VED SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I LIERNE KOMMUNE 

 

 

Lierne kommune innførte SFO fra 1/8 -94, og ordningen ble lagt til barnehagen. Fra 1/8 -03 ble SFO 

lagt til skolene.  

Tilbudet har vært organisert ut fra fag- og timefordelingsplanen ved skolene. Ved oppstart av SFO 

gikk elevene i småskolen 4 dagers skoleuke. I skoleferiene ble tilbudet om SFO i hovedsak lagt til 

barnehagen.  

SFO ordningen hadde tilbud om 4 dager morgen / ettermiddag og 1 hel dag (onsdager).  

Brukerbetalingen ble inndelt i 3 alternativ; 

a) under 10 timer i uken 

b) 10-15 timer i uken  

c) over 15 timer i uken.  

 

I opplæringsloven § 13-7 heter det at «Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter 

skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, 

funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn.»  

 

Fastsetting av brukerbetaling vedtas av Lierne kommunestyre hvert år. Foreldrebetalingen gjelder for 

10 måneder pr. år og følger skoleruta eller 11 måneder pr. år, avhengig av om det er søkt for 10 eller 

11 måneders opphold. 

 

Det har vært gjennomført flere endringer i fag- og timefordelingsplanen de siste årene uten å endre på 

oppholds tilbudet i SFO.  

 

Lierne kommune ønsker nå å endre oppholds tilbudet i SFO ut fra at elevene går 5 dagers skoleuke. 

Det foreslås å gi tilbud om; 

1. ½ plass (under 7 timer, inntil 2 dager morgen/ettermiddag eller totalt 4 økter) 

2.  1/1 plass (over 7 timer over 2 dager morgen/ ettermiddag eller over totalt 4 økter) 

 

Skolene tilbyr i tillegg leksehjelp 1 gang per uke (hver tirsdag) fra kl. 14.40 - 15.30 for  

1. – 10. klasse. Dette er et gratis tilbud hvor foreldene melder elevene på.  
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Lierne kommune ønsker i tillegg å ha en serviceerklæring for SFO, denne er ment som en informasjon 

til brukere og andre interesserte. Den skal si noe om hva SFO er, brukernes forventninger til SFO og 

hva som forventes av brukerne ved å benytte SFO. Serviceerklæringen deles ut til alle heimene i SFO 

og vil bli liggende på kommunens hjemmeside under Oppvekst og utdanning og skolenes hjemmeside.  

 

Lierne kommune sender derfor forslag til endring av oppholdstid og forslag til serviceerklæring ved 

skolefritidsordningen (SFO), ut på høring til samarbeidsutvalgene ved barnehagene og skolene. 

 

Høringsfrist: 05. oktober 2018 

 

Eventuelle høringsuttalelser sendes til; 

 

Lierne kommune 

Oppvekst- og kulturetaten 

Heggvollveien 6 

7882 Nordli 

 

 

Med hilsen 

 

Patrik Lundgren     Eva Bruvoll Bach 

Oppvekst- og kultursjef    Pedagogisk konsulent 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 

 

 

Vedlegg: Forslag til serviceerklæring for SFO 

    
Kopi: Agnes Hammer Hanssen 

Jannike Hildrum 

Jon Sigvald Pedersen 

John Arne Vestnor 

 

    

 

 


