
Serviceerklæring for
skolefritidsordning i Melhus

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig



SFO skal legge  l re  e for leik, kultur- og fri  dsak  viteter med utgang-
spunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna 
omsorg og  lsyn. Funksjonshemmede barn skal gies gode utviklings-
vilkår. SFO skal om mulig  lre  elegges slik at innholdet kan kombineres 
med andre  lbud  l barna, bl.a. deltakelse i kulturskole og andre frivil-
lige ak  viteter.

Formålet med tjenesten

Hvem kan få tjenesten

Tjenestens innhold

Hva kan du forvente av oss

Grunnskoler med barnetrinn skal gi  lbud om skolefri  dsordning for barn i 
1.- 4. trinn og barn med særskilte behov i 1. – 7. trinn.

Tjenestens innhold er defi nert i formålet med tjenesten.
I samarbeid med barn og foreldre/foresa  e utarbeider hver SFO en årsplan 
som beskriver innholdet og  lbudet.

- Vi har et personale som viser engasjement, omsorg og respekt for barn 
  og  foresa  e og tar hensyn  l det enkelte barns behov.
- Vi legger  l re  e for at barna får posi  v sosial erfaring gjennom leik og
  fysisk ak  vitet både ute og inne.
- Vi arbeider for å skape et inkluderende miljø som gir opplevelse av 
  variasjon, mestring og trivsel, hvor vi lar barnas innspill påvirke u  orm-
  ingen av SFO-dagen.
- Vi legger  l re  e for at SFO skal være en trygg plass der barnas grunn
  leggende behov bli ivareta  .
- Vi legger  l re  e for et godt, profesjonelt samarbeid og god kommunika-
  sjon mellom personalet, foresa  e og skolen.
- Vi har ru  ner og planer som skaper forutsigbarhet for barn og foresa  e



- Du omtaler andre barn, deres familier og personalet i SFO med respekt.
- Du bidrar  l et nært og godt samarbeid, gir direkte  lbakemeldinger/ opp-
   lysninger og se  er deg inn i nødvendig informasjon.
- Du sørger for at barnet har egnet påkleding og nødvendig utstyr.
- Du forholder deg  l gjeldende regler og avtaler og gir beskjed ved 
  forandringer.
- Du er en medspiller  l å skape et godt  lbud ved å vise interesse og 
  engasjement.

Hva kan vi forvente av deg

Alle grunnskoler med barnetrinn har SFO-  lbud.
Henvendelser re  es  l den enkelte skole eller servicesenteret i rådhuset.
Hjemmeside: www.melhus.kommune.no.

Påmelding og oppsigelse
Alle barn får plass. Påmelding sendes skolen innen den enkelte skoles fast-
sa  e  dsfrist. Det er mulighet for påmelding  l SFO i løpet av skoleåret.
Oppsigelse av plass må skje skri  lig. Barn som får plass i SFO beholder 
plassen inn  l den blir sagt opp eller ut 4. klassetrinn.
Oppsigelses  den er 1 måned fra den 1. i hver måned (se vedtekter).

Lover og regler
SFO har egne vedtekter som er poli  sk vedta  .

Betaling
Betaling i henhold  l sentrale bestemmelser. Viser  l betalings-
bestemmelser for SFO.

Tilgjengelighet
Den enkelte SFO kan justere åpnings  den e  er lokale behov.

Hva gjør du når du vil gi  lbakemeldinger?
Ta direkte kontakt eller skri  lig henvendelse.

Praktiske opplysninger



Adresser
Melhus kommune, 
Rådhusvegen 2,
7224 Melhus

Tlf.: 72 85 80 00, fax: 72 85 80 58
postmo  ak@melhus.kommune.no

Mer informasjon fi nnes på:
www.melhus.kommune.no


