
 LIERNE KOMMUNE 

«Lierne – Det gode vertskap» 

Oppvekst- og kulturetaten 

 

 
 

 

Serviceerklæring for skolefritidsordningen (SFO) i Lierne kommune 
(gjeldende fra 01.08.20) 

Sentralt gitte lover- og forskrifter, Lierne kommunes veiviseren «Lierne – Det gode vertskap», 

grunnverdiene tillit – respekt – åpenhet og optimisme og skolens egne visjoner skal prege vårt arbeid i SFO. 

Målsetning/beskrivelse av skolefritidsordningen: 

Skolefritidsordningen (SFO) har som formål å gi elever på 1.-4.årstrinn et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud 

i tilknytning til ordinær skoletid. SFO skal gi et trygt omsorg- og fritidstilbud før og etter skolens 

undervisningstid.  

Med utgangspunkt i elevenes alder, funksjonsnivå og interesse skal skolefritidsordningen preges av elevenes 

behov for omsorg, lek, sosial læring, kultur- og fritidsaktiviteter. Elevene skal være aktivt med på å påvirke 

innholdet. Skolefritidsordningen skal formidle de samme holdningene som de skolen bygger sin virksomhet på. 

 

Lierne kommune har SFO ved:  

Stortangen skole  
Stortangveien 11 

7882 Nordli 

Rektor Jon S. Pedersen  

jon.pedersen@lierne.kommune.no 
 

Sørli Skole 
Museumsveien 3 

7884 SØRLI 

Rektor John Arne Vestnor 

john.arne.vestnor@lierne.kommune.no 
 

Åpningstid for SFO (vedtektene pkt. 9): 

Skolefritidsordningen gir tilbud alle virkedager med unntak av SFO sine planleggingsdager og 3 uker i juli 

(sommerstengt). Normal kjernetid i SFO er fra kl. 07.30 – 08.45 og 14.40 – 16:30. Ved forhåndsmeldt behov 

kan åpningstiden utvides til kl. 06.15, eventuelt i samarbeid med barnehagen innenfor de til enhver tid vedtatte 

budsjett og stillingshjemler.  

Hva kan du som foreldre/foresatte forvente av oss:   

 Vi er et personale som viser engasjement. 

 Vi behandler elever og voksne med respekt og sørger for at elevene opplever tilhørighet i fellesskapet. 

 Vi legger til rette for at elevene får positive sosiale erfaringer gjennom lek og fysisk aktivitet ute og 

inne. 

 Vi arbeider for et inkluderende og trygt miljø som gir opplevelse av mestring og vennskap. Vi har 

nulltoleranse for mobbing og krenkelser, som for eksempel mobbing (Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø1 - Lovdata) 

 Vi legger til rette for at elevene utvikler selvstendighet og sosiale ferdigheter i samhandling med andre.  

 Vi stimulerer elevenes lyst til å lære gjennom lek, undring og utforskning. 

 Vi er en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet. 

 Vi lar elevenes innspill påvirke utformingen av SFO-dagen. 

 Vi serverer elevene et sunt og enkelt måltid før og etter skoletid. 

 Vi bidrar til åpen og god dialog med deg om elevens trivsel, utvikling og sosiale mestring. 

 Vi samarbeider med skolen og andre aktuelle instanser om å skape en best mulig opphold i SFO.   

 

Saksbehandlingstid: 

Du skal få svar på søknad om SFO plass i løpet av 3 uker etter utlyst ledige plasser om våren. Søknader ut over 

dette behandles fortløpende. 
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 Tildelt plass gjelder til og med 4.årstrinn, da sies plassen automatisk opp i henhold til vedtektene. 

Oppsigelsestiden er 2 måneder. 

 Bruk elektronisk søknadskjema SFO - ny plass eller endring av oppholdstid ved søknad om ny plass, 

endringer og utmeldinger. 

 Gjeldende vedtekter skolefritidsordning (SFO) 

 

Hva SFO forventer av elever og foreldre: 

 Du gjør deg kjent med SFO sine vedtekter, planer og rutiner.  

 Du bidrar til et positivt miljø ved å omtale andre elever, deres familier og personalet i SFO med 

respekt. 

 Du har en moralsk taushetsplikt om det du observerer angående andres elever ved SFO. 

 Du følger opp avtaler og deltar på møter. 

 Du gir beskjed om endringer på bringe- og hentetider i så god tid som mulig. 

 Du spør dersom det er noe du lurer på. 

 Du gir tilbakemelding om hvordan du opplever tilbudet. 

 Du sørger for at eleven har egnet påkledning og nødvendig utstyr som er merket og passer for årstid og 

værforhold. 

 Du gir SFO beskjed om forhold som kan ha betydning for ditt barns trivsel. Da vil personalet kunne 

følge opp eleven og gi ekstra omsorg om nødvendig. 

 Du betaler for SFO plassen ved forfall. 

 

Om skolefritidsordningen ikke oppfyller forventningene: 

Ta det opp med personalet eller rektor ved SFO. 

Hvis du mener at du ikke når fram ta det opp med rektor på skolen. 

 

Hva koster en plass i SFO? 

Kommunestyret vedtar hvert år satser for brukerbetaling av SFO. Gjeldende priser og moderasjoner  

Forsikring:   

Elevene er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsavtale KLP         

 

For nærmere opplysninger: 

Ta kontakt med den enkelte skole/skolefritidsordning eller oppvekst – og kulturetaten. 

  

Kontakt oss 

Lierne kommune 

Heggvollveien 6 

7882 Nordli 

+47 74 34 34 00 

postmottak@lierne.kommune.no 

Organisasjonsnummer: 972 417 963 

Kommunenr. 5042 

 

Revidert i utvalg for Folk og livskvalitet 28.04.20 
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