
Høringsnotat – Rammeplan for skolefritidsordningen 

Regjeringen vil bidra til et løft for skolefritidsordningen (SFO) ved å innføre en nasjonal 

rammeplan. Rammeplanen er en forskrift til opplæringsloven § 13-7 og gjelder for 

skolefritidsordninger som er omfattet av denne bestemmelsen. Rammeplanen skal fastsettes 

våren 2021 og tas i bruk fra høsten 2021. Med denne høringen ønsker 

Utdanningsdirektoratet, på vegne av Kunnskapsdepartementet, din vurdering av dette 

forslaget. 

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. 

Forslaget til rammeplan for SFO er et resultat av en prosess med vekt på involvering. En 

rammeplangruppe bestående av fagpersoner fra SFO, kommuner og universitet og 

høgskole, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, har levert et utkast til rammeplan som 

dette høringsutkastet bygger på. Underveis i arbeidet har vi hatt en åpen innspillsrunde og 

dialog med representanter fra sektor og fagmiljøer. Vi har hatt en referansegruppe 

bestående av sentrale organisasjoner og Sametinget.  

Det er nytt med en nasjonal rammeplan for SFO, og det er viktig å få tilbakemelding fra 

sektoren slik at rammeplanen blir et godt og hensiktsmessig redskap for både styring og 

støtte for eiere, ledere og personalet. Det vil også utvikles støtteressurser som kan bidra til 

kvalitetsutvikling i SFO, og som kan være til inspirasjon for kommuner som ønsker å satse 

på enkeltområder ut over kravene i rammeplanen.  

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 
 

Hvordan svarer du på høringen? 

Høringen består av 12 spørsmål. Du finner spørsmålene samlet under rammeplanen.  

Vi oppfordrer deg til å bruke kommentarfeltet til å utdype svarene dine, og komme med 

konkrete forslag til endring. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker, trykker du på 

“Lagre og send inn”. Ønsker du å lese hele rammeplanen i pdf-format finner du filen nederst 

på siden. 

Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det kan uttale seg. Høringsuttalelser er 

offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på udir.no.  



Frist for å svare på høringen er 16 mars 2021. 

Vi takker på forhånd for alle innspill.  

 

 


