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 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I 

VÅLER KOMMUNE 
 

§ 1. EIERFORHOLD 

Skolefritidsordningen eies av Våler kommune og inngår som en del av tilbudet ved 

kommunens grunnskoler. Ordningen drives i samsvar med lov og forskrifter, krav som gjelder 

for tildeling av statstilskudd, og etter retningslinjene gitt av kommunestyret. 

 

§ 2. FORMÅL 

Skolefritidsordningen er et frivillig tilsyns-, omsorgs- og fritidstilbud utenom den 

obligatoriske skoledagen for barn på 1. - 4. klassetrinn og for funksjonshemmede barn på 1. - 

7. klassetrinn. Innholdet i virksomheten skal preges av barns behov for lek, kultur- og 

fritidsaktiviteter og sosial læring.  

 

§ 3. ANSVARLIG STYRINGSORGAN 

Det organ opprettet av kommunestyret som saksområdet sokner til, er ansvarlig styringsorgan 

for skolefritidsordningen i kommunen. Skolefritidsordningen er administrativt underlagt 

rådmannen. 

 

§ 4. LEDELSE 

Rektor er administrativ og pedagogiske leder for skolefritidsordningen. Ordningen skal i 

tillegg ha en stedlig leder som bistår rektor med den daglige driften. Samarbeidsutvalgets 

generelle kompetanse gjelder også i forhold til saker som angår skolefritidsordningen. 

  

§ 5.  BEMANNING 

Skolefritidsordningen bemannes for øvrig med assistenter eller relevante fagarbeidere slik at 

det til vanlig pr. uke i gjennomsnitt ikke er mere enn 15 barn pr. voksenperson i de ulike 

oppholdsintervallene. Ved inntak av barn med særskilte behov vurderes bemanningen spesielt. 

 

§ 6. TAUSHETSPLIKT 

De som har sitt virke i skolefritidsordningen har taushetsplikt etter reglene i 

forvaltningslovens §§ 13 til 13f. 

 

§ 7. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

Skolefritidsordningen skal ha en egen baseavdeling. For øvrig disponeres skolens 

øvrige lokaler og uteområde i den grad de ikke nyttes til undervisningsformål. 

 

§ 8. OPPTAKSMYNDIGHET 

Etter søknad på fastsatt skjema og innstilling fra stedlig leder gjør rådmannen vedtak om 

opptak av barn i skolefritidsordningen. 

 

 Melding om plass etter hovedopptaket gis ved utgangen av mai måned. 

 

I den utstrekning det er større etterspørsel enn antall plasser, må skolen holde minst to plasser 

ledig etter hovedinntaket til behandling av evt. klager på avslag på søknad om plass.  

Klageinstans er formannskapet. 

 

§ 9. OPPTAKSKRITERIER 

Dersom det er flere søker enn skolefritidsordningen har plass til, foretas opptaket etter 

følgende prioriterte kriterier: 

• Barn med særskilte behov etter faglig tilråding om opptak. 

• Alder med prioritet for de yngste barna.  
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• Barn av endelige forsørgere under utdanning eller i arbeid utenfor hjemmet, og som alene 

fører tilsyn med barnet. 

• Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning. 

 

§ 10. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSE AV PLASS  

Hovedopptaket skjer i vårsemesteret. Tildelt plass beholdes fram til den sies opp eller til 

utgangen av 4. årstrinn. 

 

Opptak eller endring av oppholdstid kan også skje i løpet av skoleåret.  

 

Oppsigelse av plass og søknad endring av plasstype må sendes skriftlig til skolen.  

Oppsigelsestiden er 1 måned og løper fra den 1. i etterfølgende måned.  

 

§ 11. ÅPNINGSTIDER 

Skolefritidsordningen har en daglig åpningstid mellom kl. 0700 og kl. 1630. Jule- og 

nyttårsaften er tilbudet stengt, likeså fra kl. 1200 onsdag før skjærtorsdag.  

 

Skolefritidsordningen er stengt de to siste hele ukene i juli måned. Samlet skal elevene i løpet 

skoleåret ha minst 4 uker og 1 dags ferie – herav som hovedregel minst 3 uker samlet 

inklusive stengningen av ordningen de to siste hele ukene i juli. 

 

I tillegg er ordningen stengt ytterligere to dager hvert skoleår - sammenfallende med to av 

grunnskolens undervisningsfrie dager - til kompetanseutvikling og planlegging. 

 

I skolens ferie- og fridager for øvrig kan tilbudet gis ved hver av ordningene eller samordnes 

mellom skole og barnehage i Svinndal og mellom Kirkebygden og Våk skole. 

 

§ 12. BETALING FOR OPPHOLDET 

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. 

 

Det kan søkes om morgenopphold og/eller om ettermiddagsopphold.  

Oppholdet betales forskuddsvis for hver måned, f.o.m. 01.08. t.o.m. 30.06. Juli er betalingsfri 

måned.  

 

Ved ettermiddagsopphold kan det søkes mellom 2 og 5 dager per uke. 

 

Det gis søskenmoderasjon med 25% for 2. barn og 50% for øvrige barn. 

 

§ 13. GYLDIGHET 

 Disse vedtekter har gyldighet fra 01.05.2016. 

 

Evt. fremtidige endringer av vedtekter for skolefritidsordningen foretas av det organ 

opprettet av kommunestyret som saksområdet sokner til. 

 

Rådmannen gis myndighet til å foreta endringer i vedtektene som automatisk 

følger av lov, forskrift, sentral tariffavtale eller budsjettvedtak. 
 

 

Fastsatt av kommunestyret i sak 16/16 i møte 21.04.2016. 


