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Espen Irving Riiser
Høringsuttalelse fra FAU ved Byskogen Skole vedrørende SFO

Hei Espen
Vi avholdt FAU møte i går, og diskuterte i den forbindelse høringsuttalelse vedrørende SFO.
Se nedenfor høringsuttalelse fra FAU ved Byskogen Skole;
1. I høringsnotatet legges det opp til at SFO i nye Tønsberg kommune vil ha 4 uker
sommerstengt. I SFO som ligger i «gamle» Tønsberg kommune vil åpningstidene holdes uendret.
Dette vil si at tilbudet innskrenkes med en uke om sommeren uten at det skjer noe endring i
foreldrebetalingen. Tilbudet blir dårligere, men prisen det samme!
2. Det etterlyses en mer fleksibel SFO. I andre kommuner kan man skille mellom morgen og -ettermiddags
SFO (eks Færder kommune med fler). Det er flere barn som ikke har behov for SFO om morgningen, men i
Tønsberg kan man kun velge bort hele dager. Mange har behov for SFO på ettermiddagen da dette utgjør
flere timer enn på morgningen barnet må være alene. Å kunne velge mellom morgen/ettermiddags SFO
vil gjøre at man ikke betaler for ett tilbud man ikke benytter, samt at det vil være oversiktlig å tilpasse
bemanningen. Dette kan føre til at foreldre benytter SFO lenger da den økonomiske byrden blir mindre,
og er med på å fremme inkludering. Dette bør absolutt være ett tilbud ved SFO i nye Tønsberg kommune!
3. SFO er et fint tilbud til barna før og etter skoletid. Det skal sikre lek, sosial trening og gi foreldrene
trygghet for at barna er ivaretatt.
Det er dyrt, og koster ca like mye som en barnehageplass. I motsetning til barnehagen er det ikke generell
søskenmoderasjon mellom SFO og barnehager. Dette kan føre til at barn fra familier med vanskelig
økonomi ikke får gå i SFO. Foreldre vil oppleve en økt økonomisk belastning når de mister eventuell
søskenmoderasjon de hadde ved å ha to barn i bhg (30% på barn nr 2), til nå å betale full pris i barnehage
OG ved SFO.
Vi ønsker at Tønsberg kommune vurderer å innføre generell søskenmoderasjon mellom barnehage og
SFO.
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