Høringsuttalelse - Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg
kommune– fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG Tønsberg
Årsmøtet til Foreldreutvalget for grunnopplæringen Tønsberg, avholdt 15.10.19, vedtok
følgende høringsinnspill vedrørende vedtekter for SFO i Tønsberg kommune:
-------§ 1 Formål
FUG Tønsberg mener at formålet i vedtektene til SFO i Tønsberg bør endres til å være
et omsorgs-, tilsyns- og aktivitetstilbud før og etter skoletid for alle barn i 1. –
4.årstrinn og for barn med særskilte behov på 1-7-årstrinn.
Begrunnelse for uttalelse: FUG har avdekket at det er stor variasjon i
aktivitetstilbudene ved de ulike SFOene i Tønsberg kommune. Tilbudene som gis
avhenger mye av enkeltpersoner og ledelse. FUG mener at det bør være mindre
variasjon slik at alle barn skal ha tilbud om et godt aktivitetstilbud, uavhengig av
skole. Aktivitetene behøver ikke å være like, men det bør være større krav til kvalitet i
innholdet. En annen årsak er at ikke alle familier har råd til at barn kan delta i
fritidsaktiviteter, noe som igjen fører til utenforskap og forskjeller. Aktiviteter til barn
og unge er dyre i avgift, reise og utstyr. Det forventes stor grad av dugnad og
foreldreengasjement, samtidig som det er en forventning i samfunnet om at barn skal
delta i aktiviteter. I tillegg er barn og unges fritid i stor grad organisert av voksne og
det er liten tid igjen til fri lek og familietid.
Gevinst ved inkludering av fokusområdet:
Ved et bedre aktivitetstilbud på SFO vil flere barn få mulighet til å prøve ut ulike
idretter og aktiviteter. Det kan erstatte en forventning til andre fritidsaktiviteter som
kan frigjøre tid til mer lek og lavere skuldre hos barna. Det vil også bidra til å gi
familier med lav inntekt mulighet til å prioritere SFO, noe som i dag kan velges bort til
fordel for fritidsaktivitet.
§ 6 Foreldrebetaling
FUG Tønsberg mener det må gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 1 derom barnet
har søsken i barnehage.

§ 7 Åpningstider
FUG Tønsberg mener hele nye Tønsberg kommune skal ha samme åpningstid fra kl.
07:00 – 16:45. SFO skal fortsette med 3 uker sommerstengt i ukene 27,28 og 29. Det
bør ytterligere utredes om SFO og barnehagene skal ha samme åpningstid.
Begrunnelse for uttalelse:
FUG Tønsberg uttrykker sterk bekymring for at det forsøkes innført kutt i SFO tilbudet
gjennom forslag til nye vedtekter med en uke ekstra sommerstengt.
§ 7 Plasstilbud
FUG Tønsberg mener det skal være mulig å også bare velge ettermiddagstilbud (hver
dag fra siste undervisningstime til stengetid 16:45), i tillegg til morgentilbud eller full
plass.
§ 10 Bemanning og ledelse
FUG Tønsberg mener det er nødvendig å utdype hva som er definisjonen på forsvarlig
bemannet med en norm antall barn pr. ansatt.
§ 11 Elevenes fysiske og psykososiale læringsmiljø
FUG Tønsberg mener at SFO skal omfattes av samme aktivitetsplikt som i skolen, slik
at tiltak for barn med særlige behov også skal gjelde for SFO.

