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Høringssvar: vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg kommune
Vi viser til høringsbrev angående vedtekter for skolefritidsordningen i Tønsberg kommune. Saken ble
diskutert i skolens samarbeidsutvalg 22.10.19. Utvalget støtter det framlagte forslaget, med følgende
unntak, hvor vi har forslag til endringer og/eller tillegg:
§ 1 Formål
Utvalget mener at «aktivitetstilbud» bør tas inn, slik at første setning blir: «SFO er et omsorgs-,
tilsyns- og aktivitetstilbud før og etter skoletid (…).»
§ 5 Opptak, endring av plass og oppsigelse av plass
Av hensyn til skolens/SFOs planlegging av bemanning, mener utvalget det er hensiktsmessig at
virkningsfrist for oppsigelser kun legges til én dato pr måned. Utvalget mener derfor at denne
bestemmelsen, 3. ledd, 1. punktum bør lyde: «Oppsigelsesfrist er en måned , med virkning fra 1. i
påfølgende måned.»
Likeledes bør samme bestemmelse, 4. ledd, 1. punktum lyde: «Endringer av plasstype gjøres
gjeldende fra den 1. i påfølgende måned med minimum en måneds varslingstid.»
§ 7 Åpningstider
Utvalget mener det ikke er argumenter som taler for at det skal være ulik åpningstid i SFO tilhørende
gamle Re eller gamle Tønsberg. Det vil være foresatte i både gamle Re og gamle Tønsberg som for
eksempel har lang kjørevei til arbeidet. Dette ser utvalget derfor som både en urimelig og
unødvendig forskjellsbehandling.
Utvalget mener at denne bestemmelsens 2. ledd, 1. punktum bør lyde: «SFO har åpningstid 07.3016.30.».
Videre mener utvalget at tidligere bestemmelser i Tønsberg kommune om mulighet til å utvide
åpningstiden noe ved den enkelte SFO bør videreføres, slik at nytt punktum 2 blir: «Den enkelte
skole/SFO kan velge å utvide åpningstiden noe.» Utvalget forutsetter at rammetildelingen til skolen
er i tråd med 1. punktum.
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