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Administrasjonssjefens anbefaling:
Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) vedtar reviderte SFO-vedtekter datert 25.5.2020.
Vedtektene gjelder fra 1. august 2020.

Saksopplysninger:
SFO-vedtektene ble sist revidert i april 2017, sak 17/10 i OKU.
Opplæringsloven gjelder så langt det etter forholdene passer, jf. forskrift om grunnskoleopplæring mv.
for Svalbard. Det følger av opplæringsloven § 13 tredje ledd at SFO skal ha vedtekter og vedtektene
skal inneholde følgende:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

eigarforhold
kven som er opptaksmyndigheit
opptakskriterium
opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
foreldrebetaling
leike- og opphaldsareal
dagleg opphaldstid og årleg opningstid
bemanning og leiing

Vedtektene skal jevnlig tas opp for vurdering. Det er tre år siden sist revidering og derfor tar
administrasjonssjefen de opp til ny revidering.

Vurdering:
Revideringen gjelder kun språklige endringer og presisering av eksisterende praksis. Det er derfor
endringer av ikke-prinsipiell karakter og kan derfor vedtas av OKU, jf. punkt 18 i gjeldene SFOvedtekter og Longyearbyen lokalstyres delegasjonsreglementet.
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Punkt 5, 6, 8, 10 og 15 til 17 i eksisterende vedtekter er ikke endret.
Punkt 1 og 3 i dagens vedtekter, blir slått sammen i punkt 1 i reviderte SFO-vedtekter. Det er
presisert at SFO tilbys barn av fastboende som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard mere enn 6
måneder, er registrert i Svalbards befolkningsregister og er eleven ved Longyearbyen skole. Dette er
en presisering av dagens praksis og samsvarer også med hvem som har skolerett på Longyearbyen
skole.
Punkt 2 og 4 i gjeldende vedtekter er det kun små språklige endringer. Dette er punkt 2 og 3 i
reviderte vedtekter.
I punkt 7 taushetsplikt er det presisert at personalet i SFO har opplysningsplikt til barnevernet. At dette
vanligvis skjer ved rektor er tatt ut av vedtektene, for å vise tydeligere at all personell har et ansvar,
også dersom rektor ikke vil gå videre med opplysningene. De interne rutinene er at personalet første
skal ta det opp med rektor, men de kan altså gå videre med opplysningene selv om rektor ikke er enig.
Punkt 7 er blitt til punkt 6 i nye vedtekter.
I punkt 9 er det presisert at opptak skjer ved enkeltvedtak og at SFO-plassen tildeles ut 4. trinn, med
mindre den sies opp. Dette fremgår nå av punkt 8 i reviderte vedtekter.
I punkt 11 har administrasjonssjefen presisert at klagefristen er 3 uker, og hvor klagen skal sendes.
Dette fremgår av punkt 10 i reviderte vedtekter.
I punkt 12 er det presisert at flyttemelding til skolen ikke er å anses som en oppsigelse av SFO plass.
Dette må gjøres i egent skjema. Punkt 12 har blitt til punkt 11 i reviderte vedtekter.
Punkt 13 foreldrebetaling er det ingen endring i hva foreldrene totalt skal betale i løpet av året, men
når de skal betale. Slik det er i dag betaler foreldrene 10 ganger i året, hvor august måned først
betales i juni. Dette blir feil i forhold til regnskapsår. De som har hatt SFO i august men slutter i løpet
av året får heller ikke faktura for august, da de ikke skal betale i juni. Administrasjonssjefen anbefaler
derfor at det sendes ut faktura 11 ganger istedenfor 10 ganger i året. August måned skal faktureres
med 35 % av full sats og Juni med 65 % av full sats. Dette vil medføre at foreldrene ikke betaler mere
enn de gjør i dag, hvor det betales full sats 10 måneder.
Administrasjonssjefen har videre presisert i nest siste avsnitt at begge foreldrene, enten de er gift eller
samboere, kan holdes økonomisk ansvarlig for foreldrebetalingen, selv om faktura sendes i den enes
navn. Dette er også i samsvar med dagens praksis, og altså kun en presisering. Det er også presisert
at ekstra SFO-tilbud utenom skoleruta betales etter bindende påmelding. Dette er også i samsvar med
dagens praksis, men nå altså presisert i vedtektene. Punkt 13 har blitt til punkt 12 i reviderte vedtekter.
Punkt. 14 åpningstider, her har administrasjonssjefen presisert under hvilken dager SFO er stengt, at
SFO også er stengt en inneklemt dag i mai hvis skolen er stengt. Dette samsvarer med slik praksisen
har vært de siste årene. Punkt 14 har blitt til punkt 13 i reviderte vedtekter
Punkt 18 har vi endret første og andre setning slik at dette samsvarer med Longyearbyen lokalstyrets
delegasjonsreglement. Lokalstyret har delegert til OKU å vedta SFO vedtekter.
Det følger av punkt 18 i gjeldene vedtekter at endringer som er av betydning for foreldre, skal
forelegges skolens samarbeidsutvalg (SU) før beslutning om endring fattes. Endringene som nå
foreslås har ikke blitt forelagt SU. Endringene er kun språklig og presisering av gjeldende praksis.
Endringene vil derfor ikke medføre noen endring for foreldrene, med unntak av at de får en faktura 11
ganger i året fremfor 10 ganger. Totalt summen de betaler er det samme, da august og juni fakturaene
er redusert. Dersom vedtektene skal på høring, vil vi ikke rekke å få de vedtatt før SFO starter 1.
august 2020. De må da eventuelt først gjøres gjeldende fra 1.august 2021. Administrasjonssjefen
anbefaler derfor at vedtektene ikke sendes på høring, men vedtas av OKU.
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Vedlegg:
1
Gjeldene vedtekter+for+skolefritidsordningen+Longyearbyen+skole
2
Forslag til reviderte vedtekter SFO - Lonyeabyen skole

Andre vedlegg (ikke vedlagt):
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