
 

 
  

 

SFO 
Følgende satser gjelder for skolefritidsordningen i Melhus kommune SFO fra 1. august 2022. 

Oppholdstid Pris Tidsrom 

1. trinn    

Under 12 timer pr. uke Gratis Pr. mnd.  

Over 12 timer pr. uke Kr 1408 Pr. mnd.  

2.-4. trinn    

Under 12 timer pr. uke Kr 1 743 Pr. mnd. 

Over 12 timer pr. uke Kr 2 815 Pr. mnd. 

Kjøp av enkeltdager Kr 249 Pr. dag 

I skolens ferie tilsvarer halv plass to hele dager på SFO. 

I tillegg kommer eventuelt kostpenger, som fastsettes ved den enkelte skole. 

Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys familien. 

 

Generelle betalingsbestemmelser: 

Betaling for opphold i skolefritidsordningen skjer på bakgrunn av tilsendt regning fra Melhus 
kommune. Det betales for opphold 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. Ved barnets sykdom, der 
fraværet utgjør en sammenhengende periode på mer enn en måned, og det foreligger 
legeerklæring om barnets sykdom/fravær, kan det søkes om fritak for betaling. 

 

Søskenmoderasjon 

Det gis 20 prosent søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. 

Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet. Søskenmoderasjon gis etter at eventuelt andre 
moderasjoner er trukket fra. Søskenmoderasjon beregnes automatisk i vårt datasystem. Der 
foreldre har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge 
steder/med begge foreldre. Det må leveres søknad med dokumentasjon (samværsavtale, 
minimum 40%). Søknaden sendes til Melhus kommune, Oppvekst og kultur. Det gis ikke 
moderasjon på kostutgifter. 

 

Økonomisk moderasjon 

Melhus kommune behandler søknadene etter retningslinjene i Forskrift til opplæringsloven for 
inntektsgradert foreldrebetaling. Ordningen gjelder foreldrebetaling på 1.-4. trinn og gratis SFO for 
elever på 5.–7. trinn med særskilte behov. 
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Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt for en SFO-plass. De som ikke har 
skattepliktig inntekt, skal ikke betale for plassen. SFO kan kreve kostpenger i tillegg. 

Du kan søke om redusert betaling via foreldreportalen Vigilo. 

Du må legge ved kopi av siste års skattemelding (2021). Du kan også legge frem annen 
dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i 
inntekten. 

Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette 
gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Vedtaket gjelder for ett SFO-år. Du må derfor 
levere ny søknad hvert år. 

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling. 

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele 
måned etter at søknaden er mottatt av Melhus kommune. 

 


