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Ekrehagen skoles SFO skal gi et omsorgs-, tilsyns-, og fritidstilbud til elever ved Ekrehagen
skole i 1.-4. klassetrinn. Dersom det er ledig kapasitet og hensyn taler for det, kan tilbudet
også omfatte eldre elever. Ekrehagen skoles SFO drives i overensstemmelse med det kristne
livssyn som gjelder ved Ekrehagen skole.

Eierforhold og styre

Ekrehagen SFO eies og drives av Ekrehagen skole. Ekrehagen SFO skal ha en leder. Styret i
SFO består av SFO-leder, rektor og sekretær ved skolen. Leder for SFO har pedagogisk,
administrativt og personalansvar for SFO, mens skolens rektor har et overordnet ansvar.
Styret for Ekrehagen skole, heretter kalt skolestyret, er øverste ansvarlige organ for
Ekrehagen SFO. Skolens foreldreråd (FAU) fungerer som foreldreråd også for SFO.

Lokaliteter

Ekrehagen skole er ansvarlig for å stille lokaler til disposisjon for skolefritidsordningen.
Inntil skolestyret bestemmer noe annet har SFO sin base i 2. etasje i tilbygget ved Ekrehagen
skole.  Videre bruker SFO klasserom og foyer i nybygg og gymnastikksal etter behov.
SFO har 130m2 til rådighet innendørs hele åpningstiden. I tillegg kommer gymnastikksalen
på 135m² som benyttes etter avtale.  På Ekrehagen SFO skal hvert barn ha minst 3,5 m² til å
oppholde seg på inne.  Den øvre grense for antall elever i Ekrehagen SFO blir dermed 37
barn.  Til uteareal benyttes lekeplass på sørøstsiden av skolebygningen, ballplassen, og
friluftsområdet på østsiden av skolen.

Plasstørrelse i SFO

De ordinære tilbudene til SFO er fulltidsplass og halv plass. Med fulltidsplass menes plass i
hele SFOs åpningstid. Med halv plass menes plass i inntil 9 timer i uken etter avtale med
SFO-leder, samt 6 timer pr. dag når SFO er åpen i skoleferier. Styret for SFO gis anledning til
å tilby øvrige ordninger etter behov, men da på en slik måte at ordningene ikke blir så
gunstige at ikke fulltids- og halv plass blir de primære tilbudene. Alternative ordninger kan
være «vente på søsken-ordning» og dagspris i skoleferier og skoledager.
Avtale om deltidsplass gjøres skriftlig i henhold til gjeldende mal.  Avtalen skal utarbeides for
et SFO -år og skal endres dersom det skjer en varig endring i bruk av SFO-plassen.  På
skolefridager skal det gjøres en egen avtale med SFO om hvordan plassen skal disponeres.

Åpningstider

Ekrehagen SFO gir sitt tilbud hver dag mellom kl 07.30 og 16.30 i de perioder elevene har
fritid.  Dersom minst 5 barn melder behov, kan skolen være behjelpelig med å finne løsninger
utover denne daglige åpningstiden.  SFO er lukket i juli måned, på alle røde dager og når SFO
har planleggingsdager. I romjula er åpningstidene 0830-1430 og onsdag i påskeuka er



åpningstiden 0730-1230.  Styret for SFO sender ut forespørsel til foreldre i juleferien,
vinterferien, påskeferien og høstferien for å avdekke behov, og vurderer ut fra det om SFO
skal holdes åpent. SFO har normale åpningstider på fredager i vinterhalvåret.

Taushetsplikt

Styremedlemmer og ansatte ved SFO har taushetsplikt i personsaker.

Bemanning

SFO-leder bør ha pedagogisk utdanning. Elevtallet for hver ansatt i SFO skal ikke overstige
14. Ansettelser av leder og assistenter ved Ekrehagen SFO foretas av skolestyret.

Aktiviteter og arbeidsinstruks

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,
funksjonsnivå og interesser hos barna, i tråd med gjeldende rammeplan.

Søknadsfrist, opptakskriterier og oppsigelse:

Søknadsfristen for Ekrehagen SFO er 15.mai hvert år. Styret for Ekrehagen SFO behandler
alle søknader. Ved behov vil nyansettelser foretas av skolestyret. Søknader til Ekrehagen SFO
skal foregå på eget søknadsskjema som fås hos sekretær, og søknad om plass skal leveres
styret for Ekrehagen SFO hvert år.
Ekrehagen SFO tar sikte på å gi et tilbud til alle skolens elever på 1. - 4. trinn. Slik prioriteres
elevene i opptak.

1. Elever på 1. til 4. trinn med full plass. Disse rangeres etter fødselsdato. Yngste elev
prioriteres først.

2. Elever på 1. til 4. trinn med halv plass. Disse rangeres etter fødselsdato. Yngste elev
prioriteres først.

3. Øvrige elever ved skolen. Elever med særlige behov, for eksempel etter uttalelse fra
PPT eller BUP, prioriteres først. Deretter prioriteres elevene etter fødselsdato. Yngste
elev prioriteres først.

SFO-plassen tildeles ut 4.trinn, med mindre plassen sies opp. Oppsigelse og endring av plass
må skje skriftlig til styret for SFO. Fristen for oppsigelse og endringer er 1 mnd. gjeldende fra
den 1. i påfølgende mnd. Plassen kan ikke sies opp eller endres i tidsrommet 1. april til 1. juli
det enkelte SFO-år.

Økonomi og foreldrebetaling

Ekrehagen SFOs økonomi er uavhengig av Ekrehagen skole. Utgifter til ansatte og andre
driftsutgifter skal balansere med tilskudd og foreldrebetaling. Foreldrebetaling skjer i 11
måneder. Juli måned er unntatt betaling. Det gis ikke søskenmoderasjon.  Det er et daglig
måltid inkludert i oppholdsavgiften. Satsene for foreldrebetalingen fastsettes av skolestyret,
og eventuelle justeringer av satsene gjøres normalt hver høst. Det skal gis minimum 2
måneders varsel ved justeringer i satser.
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