Vestby kommune

Saksutskrift
Forslag til endring av vedtekter for SFO
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00906-14
Cathrine Grinna Skjeltorp

Saksgang
1 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Møtedato
19.04.2018

Saknr
3/18

Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets behandling 19.04.2018:
Votering:
Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer og falt (H, Frp, Uavhengig).
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 19.04.2018:
Forslag til endringer i vedtekter for SFO sendes ikke på høring.

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 23.april 2018

Elin Tokerød
Formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Saksfremlegg
Rådmannens innstilling:
Forslag til endringer i vedtekter for SFO sendes på høring.

Vedlegg:
Vedtekter gjeldende fra 01.01.2018
Forslag nye vedtekter vår 2018

Vestby kommune
Vår ref.: 17/00906
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Det har de siste årene blitt flere fritidstilbud for barn og unge i Vestby kommune. Noen
av disse tilbudene ligger i SFO-tiden. Disse tilbudene er ikke i skolens ferier. Dette gjør
at skolene opplever at foreldre melder sitt barn på SFO fra 1. juni til 1.august. Hvis dette
blir en utbredt praksis, vil det være vanskelig å planlegge bemanning.
Barn som har morgenplass på sfo har pr i dag mulighet til å være på SFO frem til kl
14.00 i skolens ferier. Barn som har ettermiddagsplass på SFO har pr i dag mulighet til
å være på SFO fra kl 8.30 i skolens ferier. Det er ønskelig at skoletiden deles mellom de
med morgenplass og de med ettermiddagsplass.
I tillegg er det behov en endring/presisering.
Vurdering:
Det foreslås følgende nye punkter under 6. påmelding:
 Påmelding er fra den 1. i måneden.
 Ved påmelding må plass benyttes 6 måneder sammenhengende før den kan sies
opp.
Det foreslås følgende endring/presisering, markert med understreking, under 8.
oppsigelse:
 Oppsigelsestid og endring av plass er 2-to måneder og regnes fra påfølgende 01. i
måneden. Oppsigelsen leveres i Foreldreportalen via kommunens hjemmeside.
Det foreslås følgende nye punkter under 9. åpningstider/ferie med mer
 I ferier gjelder morgenplass 07.00-11.00. Ettermiddagsplass gjelder 11.0015.30/17.00.
 Hel plass kan kjøpes i skolens ferier.
Konklusjon:
Det vil bli mer forutsigbart for SFO når vedtektene blir tydeligere når det gjelder
oppholdstid.
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