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Sammendrag:
Regjeringen har besluttet å innføre en nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen.
Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til rammeplan til høring med frist 16.mars 2021.
Saksutredning:
Formålet til SFO er å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i
alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.
Rammeplanen skal presisere og utdype det som allerede er fastsatt i gjeldende rett,
inkludert verdigrunnlaget for SFO. Rammeplanen skal bidra til et likeverdig tilbud og økt
kvalitet i SFO, samtidig som den skal ivareta lokalt handlingsrom og gi rom for lokale
variasjoner.
Innholdet i rammeplanen bygger på § 13-7 og kapittel 9 A i opplæringsloven samt annet
relevant regelverk, Meld.St.6 (2019-2020) og kunnskapsgrunnlaget om praksis og
utfordringer i SFO. Verdigrunnlaget i rammeplanen bygger på verdier som er felles i
formålsbestemmelsene for barnehagen og grunnopplæringen.
Forslaget til rammeplan består av seks kapitler:
1. Om rammeplan for skolefritidsordningen
2. Skolefritidsordningens verdigrunnlag
3. Innholdet i skolefritidsordningen
4. En inkluderende skolefritidsordning
5. Samarbeid i skolefritidsordningen
6. Kvalitetsutvikling
Høringen består av 12 spørsmål, hvert spørsmål besvares med helt enig, delvis enig,
hverken eller, delvis uenig eller helt uenig. Det oppfordres også til å legge inn kommentarer
under hvert spørsmål.
Spørsmålene er som følger:

1. I hvilken grad vil rammeplanen bidra til å gi et godt og likeverdig tilbud til barna i
SFO?
2. Formålet til SFO er å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal også gi barn
omsorg og tilsyn. Synes du utkastet til rammeplan ivaretar formålet til SFO?
3. Rammeplanen skal gi lokalt handlingsrom og rom for lokale variasjoner. Synes du
dette blir ivaretatt i utkastet til rammeplanen?
4. Verdigrunnlaget i rammeplanen for SFO skal tydeliggjøre verdier som er felles for
barnehage og skole og som også gjelder for SFO. I hvilken grad opplever du at
verdiene i utkastet passer for SFO?
5. Rammeplanen skal stille realistiske krav til innholdet i SFO. I hvilken grad opplever
du at utkastet gjør dette?
6. Det er kommunen, eller den kommunen bruker til å oppfylle sin plikt etter
opplæringsloven §13-7 (eier), som har ansvaret for at SFO drives etter regelverket.
Når SFO er knyttet til skoler, skal rektor til vanlig være virksomhetens leder. Rektor
kan delegere oppgaver til en som får ansvar for den daglige driften av SFO. I hvilken
grad synes du at ansvarsforholdene i SFO kommer tydelig frem i rammeplanen?
7. I høringsutkastet er det krav om at SFO skal ha en årsplan. Årsplanen skal være et
arbeidsredskap for personalet, og dokumentere SFOs valg og begrunnelser for
innhold og arbeidsmåter. Bør det være et krav om å ha en årsplan?
8. Alle barn skal få et godt SFO-tilbud. Omtaler rammeplanen inkludering av alle barn
på en god måte?
9. Synes du det samiske innholdet er godt beskrevet i utkastet til rammeplanen?
10. Hvilke tema i rammeplanen er det mest behov for støtte- og veiledningsmateriell til?
(Her er det kun mulig å gi kommentar)
11. SFO har hatt samme navn siden plikten til å ha en skolefritidsordning ble innført i
loven. Bør SFO få et nytt navn?
12. Har du andre kommentarer eller forslag til endringer i rammeplanen?
Vurdering:
Spørsmålene legges i første omgang fram for diskusjon i tjenesteutvalget. Administrasjonen
vil med bakgrunn i innspillene fra tjenesteutvalget deretter skrive en høringsuttalelse som
legges frem til politisk behandling i februar.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget ber om at administrasjonen utarbeider en høringsuttalelse som ivaretar
de innspill som har framkommet. Høringsuttalelsen legges fram til politisk behandling i
februar.
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