
SFO-tilbudet ved Beiarn- barne- og ungdomsskole 

Orientering om endringer i SFO-tilbudet.  

For kommende skoleår er det mange elever som har søkt om SFO plass. Det er derfor 

nødvendig å gjøre tilpasninger for å kunne gi et forsvarlig godt tilbud.  For å kunne gi tilbud 

til de som har søkt om SFO-plass, må tilbudet gis med skolens lokaler som base. At mange 

barn ønsker å benytte tilbudet er gledelig, og det vil være positivt for elevene. 

I henhold til dagens vedtekter for SFO kan tilbudet gis fra skolen, barnehagen eller andre 

egnede lokaler. Ved færre enn 7 barn i SFO står det i vedtektene at tilbudet bør sees i 

sammenheng med barnehagetilbudet, ikke at det skal. 

For kommende barnehageår vil antall barn i barnehagen være flere enn tidligere. Disse 

faktorene i tillegg til bemanning gjør at det ikke lar seg gjøre for SFO å bruke barnehagens 

lokaler som base. SFO-tilbudet må derfor flyttes og tilbys med skolen som base.   

  

§ 5. LEKE - OG OPPHOLDSAREAL  

SFO skal ha base ved skolen / barnehagen, og kan i tillegg benytte andre egnede rom samt 

uteområdet ved skolen / barnehagen. 

 

7. OPPTAK  

Søknadsfristen er 1. april.  

For innmelding utenom hovedopptaket kan det gis SFO-tilbud dersom bemanningen tilsier 

det.  

Barn som tildeles plass beholder denne til de går ut av 4.årstrinn eller plassen sies opp 

skriftlig.  

Minst 7 barn bør ha meldt behov for at det startes egen skole-fritidsordning ved den enkelte 

skole. Ved påmelding av færre enn 7 barn, og der dette lar seg gjennomføre, bør SFO-tilbudet 

sees i sammenheng med barnehagetilbudet. 

 

Flere barn i SFO vil styrke innholdet i tilbudet. Leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal ha 

tid og rom til lek hver dag. Alle barn skal få mulighet til aktiv deltakelse i leken og å oppleve 

mestring. SFO skal tilrettelegge for og støtte opp om, at leken kan stimulere til vennskap, 

relasjonsbygging, språkutvikling, undring og kreativitet. 

Denne prøveordning vil bli fulgt gjennom en løpende evaluering og prosess for å komme 

fram til en god organisering og en lokal rammeplan for SFO. Kommunen er forpliktet til å 

følge nasjonal rammeplan men kommunens plan åpner for lokale variasjoner og satsinger. 

 

Kari-Marie S. Stenmark 

Kommunalleder oppvekst og kultur 

  



Ny lokalisering av SFO-tilbudet:  

Gjeldene fra 15.08.2022 

 

SFO-tilbudet ved Beiarn barne- og ungdomsskole gis fra 15.08.2022 på skolen på Trones. 

Framover vil SFO være på skolen, og det vil ikke være mulig å gi tilbud på Moldjord skole som 

inneværende år. Kommende skoleår vil elever fra hele bygda benytte seg av SFO-tilbudet, og 

det er ikke kapasitet til å kunne drive SFO på flere plasser.  

Med skolen som base vil elevene kunne fortsette i sitt vante miljø etter skoleslutt, få seg en 

matbit og dermed en myk overgang til SFO. Ved at tilbudet gis fra skolen som base, vil 

innholdet av lek, aktivitet og læring i SFO bli bedre og bredere. Tiden barna er i SFO vil bli 

forbeholt til barnas aktiviteter.   

Ved behov for SFO før skolestart vil vi finne løsninger på dette. Da blir det SFO i den nye 

barnehagen på Tollå frem til skolestart.   

I utgangspunktet er det tilbud til kl 16.00, men vi ønsker å legge til rette for en god SFO -

ordning og prøver å oppfylle deres behov så langt det lar seg gjøre. 

 

 

Tollå 29.06.2022 

 

Mvh 

 

Knut Rønnåbakk 

Rektor Beiarn b/u-skole 

 


