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Forord
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Skolefritidsordningen”.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av
25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd:
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).”
Revisjonen er gjennomført av Inger Helene Elstad som prosjektleder, og Helene Knutsen
som prosjektmedarbeider.
Vi takker ansatte i kommunen som har bidratt til gjennomføringen av
forvaltningsrevisjonen, for et konstruktivt og godt samarbeid.
14. august 2015
Brita Arvidsen
kommunerevisor
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Sammendrag
Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en
forvaltningsrevisjon om skolefritidsordningen i Asker kommune. Formålet har vært å se
på om kommunens skolefritidsordninger oppfyller lovkrav og politiske målsettinger,
herunder kvalitetsmål og målsetting om brukermedvirkning. Dette er besvart gjennom
følgende problemstillinger:




I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i
kommunens plan for SFO?
I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og
foreldre?
Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

Vårt hovedinntrykk er at kommunens skolefritidstilbud er godt og at man er godt i gang
med arbeidet med plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen. Nedenfor
følger en kort oppsummering av hovedfunn og konklusjoner sortert etter problemstilling:
I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i
kommunens plan for SFO?
Av totalt 16 skolefritidsordninger har fire ikke utarbeidet en lokal plan for kvalitet som
gjenspeiler de fire føringene for fokusområdene i kvalitetsplanen.1 Tid til å jobbe med
kvalitetsplanen er noe mange savner.
Sosial kompetanse har vært tema for kompetanseutviklingsprogrammet de to siste
årene. Skolene som jobber med PALS2 har ofte kombinert dette med sosial kompetanse
på SFO. SFO scorer generelt bra på dette fokusområdet på brukerundersøkelsen.
Det er fokus på å servere sunn mat ved SFO. Av SFO-lederne vi snakket med hadde en
utarbeidet mat-plan i samarbeid med helsesøster og to i samarbeid med en
ernæringsfysiolog. Gjennomsnittet på brukerundersøkelsen er middels bra på
fokusområdet sunn livsstil og helse.
Skolefritidsordningene er flinke til å utnytte naturen og være ute i skog og mark. Idrettsog friluftsSFO har dekket opp mye under fokusområdet friluftsliv og barn i bevegelse.
Skolefritidsordningene i kommunen scorer generelt bra på dette fokusområdet.
Skolefritidsordningene i kommunen scorer dårligst på fokusområdet kultur og kreativitet.
Fokusområdet kultur oppleves som mest utfordrende. Ressurser og nærhet til
kulturarenaer setter ofte en stopper for å kunne delta på kulturarrangementer.
De fleste skiller mellom graden av organisert aktivitet og det kommer tydelig frem i
planene at det er mer organiserte aktiviteter for 3. og 4. trinn. Viktigheten av den frie
leken ble påpekt av samtlige SFO-ledere.
Flertallet av de ansatte i SFO har deltatt på kommunens kompetanseutviklingsprogram
og mener at dette har vært nyttig.
I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og
foreldre?
Ved skolene som har brukerråd synes SFO å være aktive og deltakende på
brukerrådsmøter. FAU oppleves av SFO som en god arena hvor foreldre kan ta opp saker
relatert til SFO.

1
2

To har startet arbeidet med å utarbeide en lokal plan.
PALS: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling
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De fleste skolefritidsordningene bruker It’s Learning aktivt for å oppdatere foresatte om
SFO hverdagen. Det er noen skolefritidsordninger som opplever det som utfordrende at
ikke alle foreldre bruker It’s Learning, og at man da må sende ut informasjon i ranselpost
i tillegg.
Et fåtall av skolefritidsordningene vi snakket med hadde fått til et strukturert samarbeid
med ansatte i skolen. Mye av grunnen til dette er at de har overlappende arbeidsdager
som gjør det vanskelig å finne tid som passer å holde møte.
Litt over halvparten av de ansatte ved SFO er kjent med ukeplaner i skolen. SFO-lederne
vi snakket med stiller seg skeptisk til å ta inn for mye undervisning i SFO da dette skal
være barnets fritid og ikke en forlengelse av skoledagen.
Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?
Foreldrebetalingen er fastsatt i forskrift om kommunal skolefritidsordning i Asker
kommune § 11. Asker kommune har lavere foreldrebetaling for SFO enn kommunene vi
har sammenlignet med. Asker kommune er den eneste som ikke gir redusert sats ved lav
inntekt.
Brutto driftsutgifter til SFO pr kommunal bruker er på nivå med sammenlignbare
kommuner. Netto driftsutgifter til SFO pr innbygger 6-9 år er vesentlig høyere enn
sammenlignbare kommuner med unntak av Sarpsborg.
Kommunestyret i Asker vedtok i 2008 at ordinær SFO skal være selvfinansierende. I
2014 vises et underskudd på 20,6 millioner kroner noe som viser at SFO totalt sett drives
til under selvkost. Kommunen har ikke dokumentert at ordinær SFO er selvfinansierende.
Kommunerevisor anbefaler:





Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan.
Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For eksempel ved å
vise til Helsetilsynets veileder.
Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere kvalitetsplanens ulike sider.
Det bør avklares om det er et politisk ønske om å gå bort fra tidligere vedtak om
at ordinær SFO skal være selvfinansierende.
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1 Innledning
Kontrollutvalget vedtok den 3. november 2014 å prioritere skolefritidsordningen som
neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Utvalget ønsket å fokusere på sentrale politiske
målsettinger, kvalitet og brukermedvirkning. Videre å kartlegge ressursbruken ved SFO.
Prosjektplan med forslag til endringer ble vedtatt av Kontrollutvalget den 2. februar
2015.

1.1 Formål og problemstillinger
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen oppfyller politiske
målsettinger for skolefritidsordningen, herunder kvalitetsmål og målsetting om
brukermedvirkning. Forvaltningsrevisjonen skal videre kartlegge ressursbruken ved SFO.


I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i
kommunens plan for SFO?



I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og
foreldre?



Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

1.2 Avgrensing
Etter opplæringslovens § 13-7 skal skolefritidsordningen omfatte barn i 1.- 4. trinn, og
barn med spesielle behov i 1. – 7. trinn. Kommunen tilbyr i tillegg en skolefritidsordning
på ungdomsskoletrinnet for elever med særskilte behov og ordningen «Etter skoletid» for
samme gruppe elever på videregående skoler.
Forvaltningsrevisjonen avgrenses til kun å omfatte skolefritidsordningen for barn i 1.-4.
trinn. Skolefritidsordning for barn med særskilte behov er omtalt i
forvaltningsrevisjonsrapport 2/2015 «Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne».

1.3 Vurderingskriterier
Vurderingskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det området
som er gjenstand for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for
aktiviteten. Kriteriene skal utledes på bakgrunn av formål og problemstillinger, og skal gi
fundament og legitimitet til revisors vurderinger. Vurderingskriterier kan være både
eksterne og interne krav. Eksterne krav er lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av
staten. Interne krav og føringer er Asker kommunes politiske vedtak og forutsetninger.
Vurderingskriteriene er presentert under hver enkelt problemstilling. De er utledet fra
følgende kilder:





Opplæringsloven § 13-7. Skolefritidsordninga
Forskrift om kommunal skolefritidsordning – Asker kommune (Fastsatt av Asker
kommunestyre 5. mars 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr 61 om
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.)
Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016
(Vedtatt av kommunestyret 29. jan. 2013)
Kommuneloven § 1
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1.4 Metode
Vi har benyttet ulike tilnærminger for å få et datagrunnlag vi mener er tilstrekkelig for å
kunne konkludere med rimelig sikkerhet. Prosjektet er i sin helhet gjennomført i henhold
til RSK 001.3
Vi har benyttet en kombinasjon av intervjudata, dokumentanalyse og kvantitativt
innhentede opplysninger for å undersøke oppfølging av kommunens plan for SFO og
hvordan brukermedvirkning ivaretas. Informasjon om den enkelte SFO har også blitt
hentet ut gjennom It’s Learning. Samt at den enkelte SFO har sendt revisjonen planer
som ikke ligger tilgjengelig på It’s Learning. Vi har også benyttet oss av kommunens
brukerundersøkelser innenfor det aktuelle tema.
Data fra GSI-grunnskolens informasjonssystemer ble benyttet som bakgrunnsmateriale.
GSI gir informasjon på skolenivå om forhold som antall barn i SFO og ansatte i
skolefritidsordningen.
Leder for Idretts-SFO ved Kunnskapssenteret var behjelpelig med informasjon
vedrørende Idretts-SFO. Økonomi og finans har bidratt med informasjon vedrørende
budsjettkostnader og selvkost.
Revisjonen har gjennomført intervju med SFO-ledere. Av de 16 skolefritidsordningene i
kommunen valgte revisjonen å intervjue 6 stykker. Utvalget ble gjort på bakgrunn av
resultater på kommunens brukerundersøkelser. Både de med god score på
brukerundersøkelsen og de som hadde dårlig ble representert. Det ble også valgt ut
skolefritidsordninger som hadde forbedret seg og som hadde gjort det dårligere enn på
tidligere brukerundersøkelser. Alle intervju- og møtereferater er verifisert. For øvrig er
det også innhentet informasjon fra e-post korrespondanse med ulike aktører i
kommunen.
Revisjonen har gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant SFO-ansatte i Asker. I
undersøkelsen spurte vi om de ansatte sine erfaringer og meninger vedrørende
kvalitetsplanen. Revisjonen utarbeidet selv spørsmålene og fikk hjelp fra
administrasjonen til å bruke Enalyzer i gjennomføringen av undersøkelsen.
Undersøkelsen ble sendt ut via e-post.
Hensikten med undersøkelsen var å få en indikator på oppfatninger blant de ansatte om
kvalitetsplanen og hvordan den jobbes med. Vi sendte spørreundersøkelsen til samtlige
SFO-ansatte. Totalt utgjorde dette 217 personer. Svarprosenten var på 62 % 4. 63,1 %
av de som svarte på undersøkelsen var fagarbeider eller assistent uten lederfunksjon og
36,9 % var leder/basekoordinator. Da vi har en akseptabel svarprosent mener vi at
datagrunnlaget er tilstrekkelig for å trekke de konklusjoner vi gjør med rimelig sikkerhet.
Ressursbruken er kartlagt ved analyse av regnskapsdata fra Agresso og tilgjengelig
KOSTRA-statistikk.

1.5 Presentasjon av området
Kommunens plikt til å tilby skolefritidsordning før og etter skoletid er hjemlet i
opplæringsloven § 13-7. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Ordningen omfatter barn i 1. til 4.
trinn, og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.
Loven stiller krav om at skolefritidsordningen skal ha vedtekter om eierforhold,
opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode mm. Ny forskrift om kommunal
skolefritidsordning – Asker kommune, ble fastsatt av kommunestyret 5. mars 2013. Av
3
4

Standard for forvaltningsrevisjon.
65,4% startet undersøkelsen men har ikke fullført alle spørsmålene. 62 % fullført hele undersøkelsen.
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forskriftene framgår det at SFO skal i nært samarbeid med foresatte og skolens
brukerråd legge til rette for å gi elever som omfattes av ordningen et trygt omsorgs- og
fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Skolens rektor har det overordnede
ansvaret for SFO og leder av SFO inngår i skolens ledelse.
Videre framgår at innhold og organisering av tilbudet skal være i samsvar med de til
enhver tid gjeldende kvalitetsplaner for SFO i Asker kommune. Plan for kvalitet i den
kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016 ble vedtatt av Kommunestyret i
januar 2013.
Planen gir retning for skolens arbeid med innhold i og organisering av de kommunale
skolefritidsordningene i Asker. Det er et overordnet mål at skoledagen oppleves som
helhetlig for det enkelte barn og deres foresatte og at det er sammenheng mellom
undervisning, leksehjelp og fritidstilbudet SFO.
Av planen framgår at SFO i Asker har en pedagogisk profil for 1.-2. trinn og for 3.-4.
trinn, som går på grad av organisert lek – fra relativt lite organisert aktivitet på 1.-2.
trinn og gradvis mer organisert aktivitet på 3.-4. trinn.
Det er i planen etablert fire fokusområder for SFO:





Sosial kompetanse
Sunn livsstil og helse
Friluftsliv og barn i bevegelse
Kultur og kreativitet

Planen angir deretter mål og føringer for utforming av den enkeltes skoles plan for
innhold i SFO.
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2 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene
som ligger nedfelt i kommunens plan for SFO?
2.1 Vurderingskriterier
Det fremgår av § 2 i forskrift om kommunal skolefritidsordning for Asker kommune at
innhold og organisering av tilbudet til enhver tid skal være i samsvar med de gjeldende
kvalitetsplaner for SFO i Asker kommune.
Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker kommune (heretter
kvalitetsplanen) forutsetter at det utarbeides lokale planer på den enkelte skole, og
legger føringer for skolenes arbeid med utarbeidelse og implementering av egne planer. I
kvalitetsplanen framkommer fire fokusområder:





Sosial kompetanse
Sunn livsstil og helse
Friluftsliv og barn i bevegelse
Kultur og kreativitet

Innenfor hvert av fokusområdene er det angitt overordnet mål og føringer for utforming
av den enkeltes skoles plan for innhold i SFO.
Det er fremhevet i kvalitetsplanen at SFO er barnas fritid på skolen og at det derfor er
viktig å sørge for en god balanse mellom barnas frie lek og den organiserte leken. Det
påpekes at det særlig i de to første årene på barnetrinnet skal være rom for å velge fri
lek framfor organisert lek. Etter kvalitetsplanen skal derfor SFO i Asker ha en pedagogisk
profil som går på graden av organisert aktivitet – fra relativt lite organisert aktivitet i 1.
og 2. trinn og gradvis mer organisert aktivitet på 3. og 4. trinn.
Å høyne SFO-personalets kompetanse er fremhevet som et viktig premiss for å lykkes
med implementering av kvalitetsplanen. For å holde seg oppdatert på de sentrale
fokusområdene i kvalitetsplanen skal de ansatte på SFO derfor delta i Asker kommunes
kompetanseutviklingsprogram innen blant annet relasjon/kommunikasjon, lek og læring
gjennom leken, gruppeledelse, sunn livsstil og helse, fysisk aktivitet, natur og miljø og
kultur/kreativitet.
Følgende vurderingskriterier legges til grunn:





Det skal være utarbeidet lokale kvalitetsplaner for den enkelte SFO som gjenspeiler
føringene for de fire fokusområdene i kvalitetsplanen.
Graden av organiserte aktiviteter i SFO skal øke fra relativt lite organisert lek på 1. –
2. trinn og gradvis mer organisert lek på 3. - 4. trinn.
Ansatte på SFO skal delta i kommunens kompetanseutviklingsprogram.

2.2 Fakta
2.2.1 Det skal være utarbeidet SFO planer for den enkelte SFO som gjenspeiler
føringene for de fire fokusområdene i kvalitetsplanen.
Våre undersøkelser viser at 12 av 16 skolefritidsordninger i Asker kommune har
utarbeidet en egen plan for kvalitet. I spørreundersøkelsen til samtlige SFO-ansatte5
svarte 95,7 % at de var kjent med innholdet i kommunens kvalitetsplan.6 89, 9 % var
5
6

Spørreundersøkelse om Kvalitetsplanen gjennomført av revisjonen i tidsrommet 08.06.15-17.06.15.
4,3 % var ikke kjent med innholdet i kvalitetsplanen.
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kjent med at det var utarbeidet en egen kvalitetsplan ved deres SFO. 7 Hos fire av
skolefritidsordningene fant ikke revisjonen konkrete planer som viser til hvordan det
arbeides med kvalitetsplanen.8 At de ikke har en lokal plan betyr ikke at de ikke jobber
innenfor fokusområdene i kommunens kvalitetsplan. Det varierer hvor detaljerte de
lokale planene er. Noen har utarbeidet årsplaner mens andre har utarbeidet ukentlige
planer for SFO hvor tema i kvalitetsplanen kommer inn. Noen har også valgt kun å
fokusere på fokusområdet sosial kompetanse gjennom hele året da dette er tema for
kommunens kompetanseutviklingsprogram. Andre har valgt å rullere mellom
fokusområdene på månedlig basis, mens noen har fokus på alle fire fokusområdene
parallelt.
En av tilbakemeldingene på spørreundersøkelsen var at: «det kan være vanskelig for
assistenter og fagarbeidere å ta eierskap i kvalitetsplanen da den er utarbeidet av SFOleder uten at fagarbeidere og assistenter har blitt hørt i nevneverdig grad.» 9 I
spørreundersøkelsen var det svært små variasjoner i svarene fra leder/basekoordinator
og assistent/fagarbeider. Generelt var assistent/fagarbeider mindre enige i påstandene i
undersøkelsene, men forskjellene var marginale og er ikke store nok til å antyde at
assistenter/fagarbeidere ikke er inkludert i arbeidet med kvalitetsplanen.
Det er forskjellig hvordan hver enkelt SFO har valgt å jobbe med kvalitetsplanen. Alle
SFO-lederne revisjonen har snakket med har avsatt en time i uken til møte med alle
ansatte i SFO. Noen får tid til å jobbe med kvalitetsplanen i dette tidsrommet mens andre
har nok med det administrative. To av SFO-lederne hadde organisert egne kvelder eller
planleggingsdager der det var satt av tid til å arbeide med kvalitetsplanen. På
spørreundersøkelsen utført av revisjonen svarte 93,5 % at kvalitetsplanen ble tatt opp i
SFO sin planleggingstid.10 Generelt opplevde SFO-lederne at det var lite tid til å arbeide
med kvalitetsplanen. SFO-lederne savner å ha tid til å jobbe med temaene i
kvalitetsplanen sammen med de ansatte. Dette var også noe som gikk igjen i åpne
svarene i spørreundersøkelse til de ansatte i SFO.
Koordinator for SFO-lederne nevner at kvalitetsplanen har vært godt mottatt av de
ansatte ved SFO. Det blir oppfattet som positivt at man har en tydelig forankring i det
man jobber med. Dette gjenspeiles også i vår spørreundersøkelse.
Tabell 1: Spørreundersøkelse SFO-ansatte:

7

10,1 % var ikke kjent med at det var utarbeidet en egen kvalitetsplan der de jobbet.
To av disse skolefritidsordningene jobber med utarbeidelsen av en slik plan og har sendt utkast til revisjonen.
Disse vil trolig tas i bruk høsten 2015.
9
Fra åpne svar i spørreundersøkelse om kvalitetsplan gjennomført av revisjonen.
10
6,5 % svarte at kvalitetsplanen ikke ble tatt opp i SFO sin planleggingstid.
8
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Det er varierende hvor godt hver enkelt SFO er i gang med arbeidet med kvalitetsplanen,
men viljen til å jobbe med dette er der. Med kvalitetsplanen har SFO blitt mer forpliktet
til å gjøre noe innenfor hvert av fokusområdene. Kvalitetsplanen har synliggjort innholdet
i SFO-dagen. SFO-lederne opplever at foreldrene ser at SFO ikke bare er «oppbevaring»
av barna men at de faktisk mottar et godt tilbud.
Tabell 2: Spørreundersøkelse SFO-ansatte:

Det kan være en utfordring å få plass til aktiviteter som rommer alle fokusområder i en
relativt kort SFO dag som skal inneholde både et måltid og frilek. Samtlige av SFOlederne er bevisst på at SFO skal være barnets fritid og at det skal være rom for fri lek,
noe som også er understreket i kvalitetsplanen.
SFO har følgende fokusområder i plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen
i Asker:
Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning:
Asker kommunes brukerundersøkelser fra 2013 og 2014 viser at kommunens
skolefritidsordninger scorer generelt veldig bra på fokusområdet sosial kompetanse.
Sosial kompetanse har vært tema for kommunens kompetanseutviklingsprogram de to
siste årene. Ved gjennomgang av materiell fra It’s Learning og mottatt fra den enkelte
SFO var det kun ved en skole vi ikke fant at fokusområdet sosial kompetanse var
gjenspeilet i ukeplanene deres. På spørreundersøkelsen svarte 81,6 % at de var helt enig
i påstanden om at de var kjent med innholdet i fokusområdet sosial kompetanse. 14,7 %
svarte at de var delvis enig. 11
Sosial kompetanse skal ligge til grunn for de tre neste fokusområdene SFO skal jobbe
med. Alle bortsett fra en av skolene vi snakket med har utarbeidet egne regler for
oppførsel som gjelder både for skole og SFO. 94,8 % av de spurte i spørreundersøkelsen
svarte at de hadde felles regler for orden og oppførsel for skole og SFO. 12 Det skaper en
helhetlig hverdag for barna når de samme reglene følger fra skole til SFO. 80,9 % av de
ansatte ved SFO svarte at de var helt enig i påstanden om at deres SFO har tydelig
standard for hva som er god kommunikasjon, god oppførsel og hvilken atferd som
fremmer gode og trygge relasjoner mellom voksne og barn og barn imellom.13

11
12
13

2,2 % var hverken enig eller uenig og 1,5 % svarte at de var helt uenig.
3,7 % hadde ikke utarbeidet felles regler, mens 1,5 % svarte at de ikke viste om slike regler var utarbeidet.
14,7 % var delvis enig i denne påstanden, mens 2,2 % var verken enig eller uenig og 2,2 % var delvis uenig.
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Fire av SFO-lederne vi snakket med var PALS-skoler. Fokuset på sosial kompetanse har
passet inn med skolens PALS14 arbeid. Skolene har i mange tilfeller samkjørt tema i PALS
som det jobbes med på skolen med sosial kompetanse som det jobbes med på SFO.
Enkelte har påpekt at arbeidet med sosial kompetanse i situasjoner som for eksempel
ved matbordet har hjulpet til å gjøre selve spisesituasjonen til en mer positiv opplevelse
for alle. Mange har også hatt stort fokus på voksenrollen, spesielt det å se foreldre og
barn når de kommer om morgenen og når de henter på ettermiddagen. De ansattes
kommunikasjon med foreldrene fremheves som viktig for å gi foreldrene et positivt
helhetsinntrykk av SFO.
Skolefritidsordningene vi har snakket med er positive til arbeidet med fokusområdet og
påpeker at det fremmer barnas samspill og skaper en positiv atmosfære på SFO.
Sunn livsstil og helse:
I henhold til forskrift om skolefritidsordning i Asker kommune 2013 § 11 skal
brukerbetalingen inkludere ett enkelt måltid samt frukt/grønnsaker hver dag.15 Fem av
kommunens skolefritidsordninger hadde ikke publisert mat-planer på It’s Learning. På
spørsmålet om de informerer de foresatte om hva slags mat som serveres på SFO og hva
de gjør for å fremme barnas helse var det 66,5 % som sa seg helt enig i påstanden. 23,5
% sa seg delvis enig i denne påstanden.16 Årsaken til at en så høy andel sier seg delvis
enig kan være at det er lett å informere om hvilken mat man serverer men at det kan
være mer utfordrende å informere om hva man gjør for å fremme barnas helse.
Kun en SFO revisjonen har snakket med har utarbeidet mat-planer i samarbeid med
helsesøster. Mange hadde ikke fått til et slikt samarbeid da skolehelsetjenesten ikke har
vært del i utarbeidelsen av kvalitetsplanen, og ikke er helt sikker på sin rolle i arbeidet
med den. 50, 7 % svarte i spørreundersøkelsen at de har et samarbeid med
skolehelsetjenesten rundt fokusområdet sunn livsstil og helse. 22,8 % svarte at de ikke
hadde fått til et slikt samarbeid, mens 26, 5 % svarte at de ikke viste om et slikt
samarbeid. To skoler hadde utarbeidet mat-planen i samarbeid med ernæringsfysiolog.
Kvalitetsplanen har ingen konkret definisjon på hva sunn mat er. Flere av
skolefritidsordningene utrykte at det kan være utfordrende å definere hva som er sunn
mat. Fire17 skolefritidsordninger henviste til Helsetilsynets veileder for sunn mat på sine
mat-planer. Svært få hadde en definisjon av hva som regnes som sunn mat på sine matplaner. Det har blitt påpekt at selv om man har fokus på å servere sunn mat på SFO må
det være åpent for å kose seg en gang i blant. Flertallet av skolefritidsordningene
revisjonen snakket med informerer om at det er mindre «kos» nå enn det var tidligere.
61,8 % av de spurte i spørreundersøkelsen sa seg helt enig i påstanden om at på deres
SFO serverer de sunn mat. 28,7 % sa seg delvis enig.18 Ved tre av skolefritidsordningene
vi har snakket med er det en voksen med spesiell interesse for mat som har
hovedansvaret for matlagingen på SFO. Det er mange som arrangerer matkurs for barna
på SFO så barna kan ta del i matlagingen samt lære om sunt kosthold og om kroppen.
Ved noen av de større skolene kan det være en utfordring å skulle tilberede mat til alle
barna samtidig da elevtallet setter begrensninger.

14

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS)
Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og
positiv atferd. PALS utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre
gjennom positiv handling og deltakelse. Hentet fra atferdssenteret.no 28.05.15
15
Forskrift om kommunal skolefritidsordning- Asker kommune. 5. mars 2013. § 11 Foreldrebetaling
(brukerbetaling)
16
5.1 % var hverken enig eller uenig, 2,9 % var delvis uenig mens 1,5 % var helt uenig.
17
Av 16.
18
3,7 % var hverken enig eller uenig i denne påstanden mens 4,4 % var delvis enig og 1,5 % var helt uenig i
denne påstanden.
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På brukerundersøkelsen scorer fem skolefritidsordninger dårlig19 på spørsmålet om SFO
serverer sunn mat og drikke, mens 10 skoler scorer middels bra20. Enkelte av skolene vi
snakket med stiller seg uforstående til de dårlige resultatene på spørsmål om sunn mat
på SFO. En av disse skolene har hatt besøk av en ernæringsfysiolog som var til stede på
foreldremøte og viste til at matserveringen ved skolens SFO var innenfor rammene satt
som veiledende fra Helsetilsynet. Derfor er det vanskelig å si hva som kan være årsaken
til de dårlige resultatene. Som tidligere nevnt kan et forventningsgap rundt begrepet
sunn mat, eller for høye forventninger til hva matserveringen skal inneholde, slå ut
negativt på brukerundersøkelsen. Det er også viktig at foreldrene forstår at maten som
serveres på SFO ikke er ment for å erstatte familiens middag men kun ment som et
mellommåltid.
Andre skoler har pekt på at man har jobbet med sosial kompetanse i forhold til
spisesituasjonen noe som har ført til en hyggeligere spisesituasjon og bedre score på
foreldreundersøkelsen. Andre har også påpekt på at foreldre svarer mer ut ifra et
helhetsinntrykk når de svarer på en slik undersøkelse.
Friluftsliv og barn i bevegelse:
Skolefritidsordningene bruker aktivt skolens uteområder, nærområdene rundt skolen og
er ofte ute på turer i skog og mark. Dette gjenspeiles i kommunens brukerundersøkelse
og spørreundersøkelse til de ansatte ved SFO. 73, 3 % av de spurte i
spørreundersøkelsen svarer at de en helt enig i påstanden om at de aktivt bruker
nærmiljøet slik at barna blir godt kjent i lokalsamfunnet, mens 19, 3 % svarer at de er
delvis enig i denne påstanden.21 87,4 % av de spurte i spørreundersøkelsen svarer at de
har tilgang til en leirplass de kan bruke som base for friluftsliv. SFO-lederne vi har
snakket med er også flinke til å arrangere diverse aktiviteter i gymsal. At det jobbes med
kompetanseområdet kommer tydelig frem i aktiviteter hos samtlige skolefritidsordninger,
men det er ikke alltid det vises like tydelig i planene. Fokusområdet har bra score på
kommunens brukerundersøkelse.
Idretts- og friluftsSFO for 3. og 4. trinn har dekket opp mye under fokusområdet
friluftsliv og barn i bevegelse.
I 2011 startet et 3-årig prosjekt med tittelen Verdens beste SFO/Idretts SFO ved
Heggedal skole. Rådmannen ønsket å dra nytte av prosjektet i hele kommunen og utvide
det, slik at alle skolene i Asker får tilbud om Idretts- og Frilufts SFO.22
Idretts- og friluftsSFO skal være et gratis, velorganisert og variert aktivitetstilbud til barn
på 3 og 4 trinn. Idretts- og friluftsSFO skal dekke fokusområdene friluftsliv og barn i
bevegelse og sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning. Idretts- og
friluftsSFO har som mål at barna skal:
-

Oppleve glede og mestring gjennom et bredt spekter av aktiviteter og friluftsliv i
sitt eget nærmiljø.

-

Utvikle god sosial kompetanse og vennskap gjennom ulike idretter og friluftsliv
sammen med voksne og andre barn.

-

Få en positiv utvikling av fysiske ferdigheter inkludert bedre koordinasjon,
utholdenhet, styrke og bevegelighet.

-

Utvikle lyst til å bruke nærmiljøet som ressurs for aktiviteter utenom skoletid.

23

19

Rødt.
Gult.
21
0,7 % svarer at de hverken er enig eller uenig i denne påstanden. 4,4 % er delvis uenig mens 2,2 % er helt
uenig i denne påstanden.
22
Hentet fra prosjektplan for Idretts- og friluftsSFO i Asker kommune 2013-2016
23
Hentet fra prosjektplan for Idretts- og friluftsSFO i Asker kommune 2013-2016
20
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Kurset skal tilbys for barna hele skoleåret og minimum to dager per uke. Alle skoler i
Asker kommune forplikter seg til å tilby Idretts- og friluftsSFO i minst to år og mottar
veiledning og kurs i denne perioden. Det vil bli gitt opplæring og veiledning for at de
ansatte i størst grad skal organisere og gjennomføre aktivitetene selv.24 Den største
endringen som blir nevnt er at nå er det opp til hver enkelt skole å arrangere aktiviteter.
Tidligere sendte mange barna til aktiviteter i regi av eksterne aktører. Det var ikke alltid
like stor oppslutning om betalingsaktivitetene. I dag er man i stor grad på vei bort fra
betalingsaktiviteter i tråd med kommunens signaler. Skolefritidsordningene vi har
snakket med er positive til opplegget rundt Idretts- og friluftsSFO og mener at dette har
fungert godt. Det meldes om et godt utbytte av veiledningen gitt av veileder for IdrettsSFO.
Pr i dag25er det 9 skoler som har startet med Idretts- og friluftsSFO. De resterende 7
skolene starter opp høsten 2015.26 SFO-lederne vi har snakket med som enda ikke har
startet med Idretts- og friluftsSFO har kjørt sitt eget opplegg i påvente av å få dette
organisert av kommunen.
Idretts og frilufts SFO har i hovedsak blitt oppfattet som et positivt løft av
skolefritidsordningen. Kvalitetsplanen legger større ansvar på skolefritidsordningen som
fører til at man føler seg mer forpliktet til å gjennomføre aktiviteter som er planlagt.
Enkelte har kommentert at Idretts- og friluftsSFO i visse tilfeller går på bekostning av
aktiviteter for de lavere trinnene. En skole viste til at i noen tilfeller har tur for 2. trinn
blitt nedprioritert.
Kultur og kreativitet:
Det er innenfor fokusområdet kultur og kreativitet de fleste skolefritidsordningene scorer
dårligst på brukerundersøkelsen. Spesielt på spørsmålet om SFO legger til rette for gode
kulturopplevelser er det 11 skolefritidsordninger som scorer dårlig27 mens fire som scorer
middels bra28. SFO-lederne vi snakket med opplyste at dette fokusområdet har blitt
lavere prioritert. Det kommer godt frem i planene at det jobbes med kreativitet, mens
kultur gjenspeiles i mindre grad i planene. I spørreundersøkelsen svarte 79 % at de er
helt enig eller delvis enig i påstanden om at de legger til rette for varierte kunst og
kulturopplevelser. 9 % er hverken enig eller uenig, mens 12 % er uenig eller delvis
uenig i denne påstanden.
Skolefritidsordningene vi har snakket med påpeker at mange aktiviteter falt innunder
dette fokusområdet også før implementeringen av kvalitetsplanen. Aktiviteter som
nevnes er kurs med barna hvor de kan perle, sy, male etc. Kultur oppleves mer
utfordrende. Det er vanskelig for noen å utnytte kulturarenaer i kommunen da de ikke
har umiddelbar nærhet til disse. Kostnader til transport og inngang gjør at
skolefritidsordningene vurderer det som for dyrt å gjennomføre. Kun to SFO-ledere vi har
snakket med nevner at de har samarbeidet med lokale aktører og har fått dekket
inngangsbilletter til kulturaktiviteter. SFO-lederne vi har snakket med mener at
kommunen kunne blitt flinkere til å støtte slike aktiviteter. Tidligere har SFO hatt et
tilbud der kulturskolen holdt kurs. Dette ble dekket av «kulturskoletimen», som var
statlig finansiert i ett år. Denne ordningen er i dag fjernet. Det ble påpekt at disse
kursene var en god måte for SFO å få kulturelt påfyll.

24
25
26
27
28

Prosjektplan for idretts- og fritids SFO i Asker kommune 2013-2016
06.05.15
Mail fra veileder Idretts- og friluftsSFO (kunnskapssenteret) 06.05.15
Rødt.
Gult.
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Tabell 3: Spørreundersøkelse SFO-ansatte:

Noen SFO-ledere forteller at de har blitt bevisst på hvilke ord de bruker på planer de
sender ut til foresatte. De har byttet ut ord som sløyd og forming med kreativitet. De
bruker også ordet kultur mer aktivt i planene så foreldre skal forstå at for eksempel
dramagruppe faller innunder fokusområdet kultur. Det er ikke alltid gitt at foreldre kobler
sammenhengen mellom aktiviteter og ordene i kvalitetsplanen. Det er heller ikke gitt at
foreldre forstår hva som ligger i ordet kultur i den forstand det er ment i kvalitetsplanen.
SFO-lederne påpeker at det må formidles til de foresatte hva som omfattes av begrepet
kultur.
2.2.2 Graden av organiserte aktiviteter i SFO skal øke fra relativt lite organisert
lek på 1. og 2. trinn og gradvis mer organisert lek på 3. og 4. trinn.
Hos de fleste skolefritidsordningene ser man et tydelig skille på graden av aktivitet. Dette
understøttes av spørreundersøkelsen til SFO-ansatte:
Tabell 4: Spørreundersøkelse SFO-ansatte:

Hos noen gjenspeiles det i ukeplaner hvor 1. og 2. trinn har mer fri lek enn 3. og 4. trinn.
Hos andre kommer ikke dette like tydelig frem på planer, men via aktivitetsoversikter.
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Variasjoner i graden av organisert aktivitet kan forekomme ut fra hvilke forutsetninger
skolen har. Et eksempel på dette er at kommunens minste skole Solberg har funnet det
hensiktsmessig å slå sammen trinnene ved behov. De har valgt å åpne opp slik at de
lavere klassetrinnene også kan delta på aktiviteter dersom det er få påmeldte fra de
øverste klassetrinnene. Ved de større skolene har de mange nok elever til å kunne
arrangere egne aktiviteter fordelt på klassetrinn.
To av SFO-lederne vi snakket med starter skoleåret med aktiviteter for alle trinnene
mens andre har funnet det hensiktsmessig å holde litt igjen i forhold til 1. trinnet.
Idretts- og friluftsSFO for 3. og 4. trinn er med på å gjøre graden av organisert aktivitet
mer synlig. Mange skolefritidsordninger åpner for at 3. og 4. trinn kan være med i
prosessen med å planlegge hvilke aktiviteter de skal ha fremover.
Forskningen viser at barn trenger masse lek for å utvikle sosiale ferdigheter og for å
kunne utvikle seg mentalt og motorisk. Gjennom lek utvikler de sentrale ferdigheter som
omfattes av begrepet sosial kompetanse.29Flertallet av skolene åpner for at det til en
hver tid skal være mulig å velge fri lek fremfor en voksenstyrt aktivitet. Viktigheten av
den frie leken er noe som ble påpekt av samtlige SFO-ledere vi snakket med.
2.2.3 Ansatte på SFO skal delta i kommunens kompetanseutviklingsprogram.
Kompetanseutviklingsprogrammene tar for seg relasjon/kommunikasjon, lek og læring
gjennom leken, gruppeledelse, sunn livsstil og helse, fysisk aktivitet, natur og miljø,
kultur/kreativitet. I Asker kommune er det utarbeidet et kompetanseprogram over 4 år.
De to første skoleårene har (2013/2014 og 2014/2015) det vært fokus på «sosial
kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning». I forbindelse med
kompetanseutviklingsprogrammet har det vært arrangert kurs i 3 timer for alle ansatte i
SFO. Det har også vært arrangert to lærende nettverk hvert halvår med SFO-ledere,
skolens administrasjon og basekoordinatorer. Alle nettverk har inneholdt faglig påfyll og
erfaringsutveksling om prosessen med implementering av plan for kvalitet. 30
Det har generelt vært stor deltakelse på kursene. 80,6 % av de spurte i
spørreundersøkelsen hadde deltatt på kompetanseutviklingsprogrammet. 79,6 % av
disse var helt enig i påstanden om at kompetanseutviklingsprogrammet var nyttig. 17,6
% var delvis enig, 1,9 % var hverken enig eller uenig og 0,9 % var helt uenig i denne
påstanden. Mange har ikke hatt nok tid internt til å bearbeide informasjonen gitt på
kompetanseutviklingsprogrammet i ettertid. Tid til dette er noe som savnes.
Tema for kompetanseutviklingsprogrammet 2015/2016 vil være sunn livsstil og helse og
friluftsliv og barn i bevegelse. Skoleåret 2016/2017 vil ha tema kultur og kreativitet. Da
vil det bli avholdt tre nettverk i året hvor temaene vil bli fulgt opp og de tidligere
temaene vil bli holdt ved like. Asker kommune har i regi av HR/personal
avd./lærlingekontoret hatt et tilbud til ufaglærte i kommunen til å ta fagbrev med
teoriundervisning fordelt på to semestre i året. Tilbudet har gått til barnehager og
skolefritidsordningen, og det er tredje året dette blir gjennomført. 31

2.3 Revisjonens vurderinger
Problemstillingen i dette kapittelet er i hvilken grad skolefritidsordningen oppfyller
kravene som ligger nedfelt i kommunens plan for SFO? Dette er besvart gjennom
følgende kriterier:


29
30
31

Det skal være utarbeidet SFO planer for den enkelte SFO som gjenspeiler
føringene for de fire fokusområdene i kvalitetsplanen.

Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016
Hentet fra mail fra rådgiver på kunnskapssenteret 21.05.15
Mail fra opplæringskonsulent Arbeid, fritid og avlastning 20.05.15.
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Graden av organiserte aktiviteter i SFO skal øke fra relativt lite organisert lek på
1. – 2. trinn og gradvis mer organisert lek på 3. - 4. trinn.



Ansatte på SFO skal delta i kommunens kompetanseutviklingsprogram.

Det generelle inntrykket er at de fleste skolefritidsordningene er godt i gang med
arbeidet med kvalitetsplanen og de fire fokusområdene. Hvor langt den enkelte SFO har
kommet i dette arbeidet varierer. Men viljen til å jobbe med kvalitetsplanen er der. 4
skolefritidsordninger har ikke utarbeidet en lokal plan. Men vi ser at fokusområdene
gjenspeiles i ukeplaner o.l. der det ikke er utarbeidet en egen kvalitetsplan.
Sosial kompetanse er de fleste godt i gang med. Dette fokusområdet har vært tema for
kommunens kompetanseutviklingsprogram de to siste årene.
Det er fokus på servere sunn mat i SFO i Asker kommune. Samtidig er det ingen enhetlig
definisjon på hva sunn mat er. Asker kommune bør definere hva som menes med sunn
mat. Dette hindrer at det blir store variasjoner i tolkningen av sunn mat og gir SFO noe
håndfast å vise til.
Friluftsliv og barn i bevegelse er alle godt i gang med. Idretts-SFO dekker opp mye under
dette fokusområdet.
Kultur og kreativitet er det jobbet minst med. Det er også på dette fokusområdet de
fleste skolene scorer dårligst på brukerundersøkelsen.
Kvalitetsplanen oppleves som et positivt løft for de ansatte ved SFO. Det er mer
forpliktende å gjennomføre aktiviteter innenfor det enkelte fokusområdet, og det er i
større grad opp til de ansatte å aktivisere barna. Tilbakemeldingen fra de ansatte er at
tid til å jobbe med kvalitetsplanen er noe som savnes. SFO-ansatte bør også bli flinkere
til å kommunisere til foreldrene hva det jobbes med på SFO. SFO bør aktivt bruke ordene
i kvalitetsplanen i denne kommunikasjonen.
De fleste skiller mellom graden av organisert aktivitet. Det kommer tydelig frem i
planene at det er mer organiserte aktiviteter for 3. og 4. trinn, men noen skoler har
funnet det mest hensiktsmessig å slå sammen trinnene ved behov. Viktigheten av den
frie leken ble påpekt av samtlige SFO-ledere.
Det har vært god deltakelse på kommunens kompetanseutviklingsprogram. SFO-ansatte
mener at kompetanseutviklingsprogrammet har vært svært nyttig, men man savner tid
til å jobbe med informasjonen fra disse samlingene i ettertid.
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3 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og
medvirkning med skole og foreldre?
3.1 Vurderingskriterier
Opplæringsloven har bestemmelser om brukermedvirkning32 som gir foreldreutvalg rett
til å bli underrettet om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet.
I henhold til kvalitetsplanen skal skolens brukerråd og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
tas med på råd når det gjelder sentrale områder innenfor SFO sin virksomhet. SFOtilbudet skal være forutsigbart og kjent for elever og foresatte. Klassekontaktene som
velges for undervisning/skole fungerer også som klassekontakter for SFO. 33 Informasjon
om SFO skal finnes på skolens nettside/It’s Learning.
I plan for SFO framkommer det at skoleledelsen har ansvar for å legge til rette for et
planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i grunnskoleopplæringen og SFO.
For å sikre en sammenheng mellom undervisningen og SFO er det viktig med gjensidig
utveksling av planer/aktiviteter det arbeides med.34
Følgende vurderingskriterier legges til grunn:





Samarbeidet med skolens brukerråd og FAU på sentrale områder innenfor SFO skal
være dokumentert.
Informasjon om SFO skal være tilgjengelig på skolens nettside/It’s Learning.
Skolene skal ha sikret et planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i
grunnskoleopplæringen og SFO.

3.1.1 Samarbeidet med skolens brukerråd og FAU på sentrale områder innenfor
SFO skal være dokumentert.
På hver grunnskole er det et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er
medlemmer.35 Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU. Foreldrerådet og FAU skal
fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del
i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Det skal også arbeides for å skape godt samhold
mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape
kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.36
Brukerrådene er etablert som erstatning for samarbeidsutvalg.37 Brukerrådene har
samme mandat som samarbeidsutvalg, men en annen sammensetning. Brukerrådene har
større representasjon av foreldre ved skolen. I skoler med barnetrinn består brukerrådet
av rektor, fem representanter fra foreldre (brukere av skolens tjenester), to
representanter for de ansatte, hvorav minst én fra undervisningspersonalet.38
Samtlige skoler i Asker kommune har FAU og brukerråd, med unntak av Solberg skole
som har fått fritak fra ordningen med brukerråd grunnet at de er en liten skole.39 Ved
skolene som har brukerråd synes SFO å være aktive og deltakende på brukerrådsmøter.
32

Opplæringslova kapittel 11, og § 9a-6 og § 9a-10
Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016
34
Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016
35
Dette er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.
36
Hentet fra: https:www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Foreldre--og-elevmedvirkning/
37
Dette innebærer at Askerskolen har dispensasjon fra opplæringsloven § 11-1. Dispensasjonen er innvilget av
Fylkesmannen i Oslo og Akershus på permanent basis.
38
Hentet fra: https:www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Foreldre--og-elevmedvirkning/
39
Ved Solberg skole ivaretas brukerråds-funksjonen i FAU der rektor deltar.
33
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Ved 6 skoler var SFO jevnlig et tema i brukerrådsmøter. Ved gjennomgang av
brukerrådsreferater fant vi at ved 5 skoler var SFO sporadisk tatt opp på
brukerrådsmøter mens ved 5 skoler var det sjeldent eller aldri tema.40 Status for arbeidet
med kvalitetsplan, SFO sitt arbeid, bemanningssituasjon, aktiviteter og planleggingsdag
synes å være hyppige tema i brukerrådsmøter. De fleste av SFO-lederne vi har snakket
med kunne informere om at SFO ikke var en fast sak på agendaen til FAU møter, men at
det alltid er åpent for foresatte å ta opp relevante problemstillinger i forhold til SFO. En
skole har «SFO-leder informerer» som et fast punkt på agendaen der det settes av 10
minutter. Etter gjennomgang av FAU referater ser vi at 5 skoler tar jevnlig opp SFO
saker, mens 7 har sporadisk oppe saker angående SFO, mens hos fire skoler fant vil få
eller ingen saker vedrørende SFO. Det opplyses videre om at mindre konflikter eller
problemer ofte løses på lavere nivå og blir derfor aldri et tema på FAU møter. Det
varierer også hvordan man organiserer samarbeidet mellom SFO og FAU. Oftest er det
rektor som deltar på FAU møter på vegne av SFO mens noen har sin egen representant.
Hos flertallet av skolefritidsordningene revisjonen har snakket med var
brukerundersøkelsen og hvordan SFO hadde scoret noe som hvert år ble tatt opp i FAU
og brukerrådsmøtene.
I tillegg til FAU og brukerrådsmøter er SFO også tema på foreldremøter for de aktuelle
klassetrinnene.
3.1.2 Informasjon om SFO skal være tilgjengelig på skolens nettside/It’s
Learning.
Revisjonen har fått tilgang til It’s Learning. Vi ser at mange bruker It’s Learning aktivt for
å oppdatere foresatte om aktiviteter, planer og frister. Kun ved 3 skoler var det svært lite
eller ingen informasjon ute på It’s Learning. Flere SFO-ledere informerte om at foreldre
ikke alltid er like flinke til å bruke It’s Learning aktivt, noe som har ført til at de ofte må
sende ut ukeplaner og informasjon hjem i ranselpost. Det er også noen som har
utfordringer med foreldre som ikke har tilgang til pc hjemme.
Vi har gått igjennom skolenes nettsider og ser at noen har mye informasjon liggende ute
om SFO, mens andre har svært lite. Kontaktinformasjon ligger tilgjengelig på nettsidene
for alle skolefritidsordningene.
Noen skoler benytter seg av Facebook for å komme i kontakt med foresatte men da
under strenge retningslinjer for hva som skal publiseres og hvem som kan publisere. En
av SFO-lederne vi snakket med opplevde dette som en god måte å nå mange av
foreldrene på, og også besteforeldre og øvrig familie.
3.1.3 Skolene skal ha sikret et planmessig og strukturert samarbeid mellom
ansatte i grunnskoleopplæringen og SFO.
Et fåtall av skolefritidsordningene vi har snakket med har fått til et strukturert samarbeid
mellom skole og SFO. For mange er dette samarbeidet utfordrende da de ikke har klart å
finne et bestemt møtetidspunkt som passer for både lærere og SFO-ansatte. Når de
ansatte på skolen er ferdig med dagen sin starter SFO dagen og når SFO personalet har
fri har lærerne undervisning. Derfor blir det vanskelig for SFO personalet å komme inn på
skolens møter og omvendt.
Det er mange skoler som samarbeider med SFO om PALS. Ikke så mange av
skolefritidsordningene revisjonen har snakket med har fått til et godt samarbeid i forhold
til å videreføre tema som man jobber med i skolen utover PALS. Det er ofte vanskelig for
de ansatte å holde seg oppdatert på hva som foregår i skolen da de har lite eller ingen
møtetid med lærere. Timeplaner ligger tilgjengelig enten på It’s Learning eller på
lærerværelset, men i hvilken grad man får involvert de ansatte på SFO i hva barna
40

Dette kan være fordi skolen ikke har opprettet brukerråd, men det kan også ha vært et tema men at det ikke
kommer tydelig frem i referatene.
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jobber med på skolen er vanskelig å si. Flere assistenter har også stilling i skolen og er
derfor mer oppdatert på hva som foregår i skolen enn de som kun er på SFO. I
spørreundersøkelsen til de ansatte ved SFO svarte 57,5 % at de var kjent med
undervisningsplanene for aktuelle klassetrinn, mens 42,5 % ikke var kjent med
undervisningsplanene. Oppfatningen til SFO-lederne er at de er skeptiske til å ta for mye
av skolens undervisning inn i SFO da tiden på SFO skal være fritid og ikke en forlengelse
av skoledagen. Mange skolefritidsordninger har læringsbaserte aktiviteter, men de er
ikke alltid samkjørt med aktiviteter i skolen.
Tabell 5: Spørreundersøkelse SFO-ansatte:

De fleste av SFO-lederne kan opplyse om at til tross for lite tid til å samarbeide med
skolen i form av ukentlige møter tar man seg alltid tid til å samarbeide om enkeltelever
dersom dette er nødvendig.

3.2 Revisjonens vurderinger:
Problemstillingen til dette kapittelet er i hvilken grad kravene om samarbeid og
medvirkning med skole og foreldre ivaretas? Dette er besvart gjennom følgende kriterier:




Samarbeidet med skolens brukerråd og FAU på sentrale områder innenfor SFO
skal være dokumentert.
Informasjon om SFO skal være tilgjengelig på skolens nettside/It’s Learning.
Skolene skal ha sikret et planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i
grunnskoleopplæringen og SFO.

FAU og skolens brukerråd oppleves av SFO-ledere som viktige arenaer der foresatte kan
ta opp saker de selv ønsker, inkludert saker om SFO selv om dette sjeldent skjedde. Det
varierer hvordan den enkelte skole har valgt å organisere samarbeidet mellom FAU og
SFO.
Mange av skolefritidsordningene revisjonen har snakket med sender fortsatt ut
timeplaner og feriepåmeldinger i ranselpost da ikke foreldre er flinke nok til å bruke It’s
Learning aktivt.
Det er vanskelig å få til et planmessig samarbeid med lærere da SFO dagen starter når
lærernes dag er ferdig. Dette gjør det vanskelig å finne møtetid som passer for begge
parter. Kun et fåtall har fått til et strukturert samarbeid. Skolens arbeid med PALS er noe
en rekke av skolefritidsordningene har valgt å videreføre til SFO. Det er mange SFOledere som stiller seg skeptiske til å ta inn for mye av temaene fra skolen da SFO ikke
skal være en forlengelse av skoledagen men barnas fritid. At samarbeid og møter ikke lar
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seg gjøre kan oppfattes som at man ikke prioriterer dette samarbeidet og at man ønsker
å ha et skille mellom skole og SFO.
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4 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et
rimelig nivå?
4.1 Vurderingskriterier
Det følger av kommuneloven § 1 at kommunen skal bestrebe seg på å ha en rasjonell og
effektiv forvaltning. Dette innebærer blant annet at kommunes utgifter skal holdes på et
så lavt nivå som mulig, og at utgifter som kommunen pådrar seg skal fremme de
vedtatte målene for virksomheten på billigst mulig måte.
Kostnader til skolefritidsordningene rapporteres til KOSTRA. 41 Gjennom å sammenligne
kostnadene i forskjellige kommuner kan man få et inntrykk av om skolefritidsordningen i
kommunen drives på en rasjonell og billigst mulig måte ut fra de vedtatte målene for
virksomheten.
Etter opplæringsloven § 13-7, 5. ledd kan kommunen kreve at utgiftene til SFO dekkes
av egenbetaling fra foreldrene. Forhold om foreldrebetaling skal være nedfelt i
vedtektene om skolefritidsordningen.42 I Asker er det vedtatt at ordinær SFO43 skal være
selvfinansierende.44 Brukerbetalingen fastsettes hvert år av kommunestyret. 45
For problemstillingen legger vi følgende kriterier til grunn:




Utgifter til skolefritidsordningen bør være på nivå med sammenlignbare kommuner.
Kommunen skal kunne dokumentere at ordinær SFO er selvfinansierende.

4.2 Fakta
4.2.1 Utgifter til skolefritidsordningen bør være på nivå med sammenlignbare
kommuner.
Foreldrebetaling for plass i SFO er fastsatt i forskrift om kommunal skolefritidsordning i
Asker kommune § 11. Det ble vedtatt i kommunestyret den 28.10.08 46 lik betalingssats
for alle barn i SFO fra første til fjerde trinn. Asker kommune tilbyr ikke
søskenmoderasjon på SFO.47 Det er vedtatt at foreldrebetalingen skal gjelde for 190
dager i året og være i samsvar med skolerute gjeldende år.48 Satsen fastsettes hvert år
av kommunestyret i forbindelse med den årlige HP- behandlingen.49 Satsene vil variere
ut ifra hvor mange dager barnet er på SFO. SFO tilbudet i Asker kommune gjelder 3, 4
eller 5 dager pr uke. 50 Betaling skjer hver måned. Brukerbetalingen inkluderer ett
måltid, samt frukt og grønt hver dag.51

41

Kommune-Stat-Rapportering
Opplæringslova § 13-7, 3. ledd pkt. e)
43
SFO ved kommunens spesialpedagogiske avdelinger er unntatt, samt at det innvilges betalingsfritak for barn
med særskilte behov som får tilbud på 5-7 trinnet, og i særskilte tilfeller etter søknad.
44
Kommunestyret møte 28.10.2008, sak 77/08.
45
Forskrift om skolefritidsordning for Asker kommune § 11
46
Utvalgssak 77/08. 28.10.08.
47
Asker kommune.no / skole og utdanning/ Skolefritidsordningen.
48
For barn med særskilte behov ved 5-7 trinn som får SFO tilbud innvilges det betalingsfritak.
49
Forskrift om kommunal skolefritidsordning § 11
50
Det fastsettes egne satser for dagplasser.
51
Forskrift om SFO § 11. Asker kommune.
42
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Nedenfor viser vi satsene for brukerbetaling i Asker sammenlignet med utvalgte andre
kommuner.
Tabell 6: Satser for brukerbetaling i SFO for utvalgte kommuner52

Kommune
Foreldrebetaling*
Redusert sats ved lav inntekt
Friplasser
Søskenmoderasjon
Måltider inkludert

Asker
kr 2 388

Bærum
kr 2 830
x

Skedsmo
kr 3 103
x

Oppegård
kr 2 650
x

x**

Sarpsborg
kr 2 470
x
x**

x
x

x***

x

x

*Tabellen viser sats for foreldrebetaling våren 2015 for full plass uten eventuelle moderasjoner
** I henhold til vedtektene gis det fritak for foreldrebetaling for barn med særskilte behov på 5-7. trinn, og i
særskilte tilfeller etter søknad. Brukere av SFO ved kommunens spesialavdelinger er også innvilget
betalingsfritak.
*** Inkluderer ett måltid i uka, og ellers frukt og grønt.

Tabellen viser at Asker har lavere foreldrebetaling for SFO enn kommunene vi har
sammenlignet med. Asker kommune er derimot den eneste av sammenlignede
kommuner som ikke gir redusert sats ved lav inntekt. Brukere av SFO ved kommunens
spesialavdelinger er innvilget betalingsfritak fra og med 5. trinn.
Satsene på foreldrebetaling for 2015 er i HP 2015-2018 satt til 2388 kr pr mnd. for 5
dager i uken. 1914 kr mnd. for 4 dager i uken og 1434 kr mnd. for 3 dager i uken.
Dagbarn betaler 155 kr dagen. I skolens feriedager er betalingen på 237 kr pr dag.
Pr i dag53er det 2 650 barn som har plass på SFO i Asker kommune.54 1673 av disse har
100 % plass.55 Det er en stor reduksjon i antall barn med plass på SFO på 3 og 4 trinn.
Under halvparten av barna som har SFO plass i 3 og 4 trinn har 100 % plass. 56
Tabell 7: Andel elever i SFO i Asker kommune.

57

Andel barn i SFO 2014/2015
800
700
600
500
Antall barn 400
på SFO
300
200
100

Antall barn i SFO
(totalt):
Av disse antall med
100% plass

0

52
53
54
55
56
57

Opplysningene er hentet fra de respektive kommunenes internettsider den 28. mai 2015.
12.06.15
Kilde GSI.
Kilde GSI.
Kilde GSI.
Kilde GSI.
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Nedenfor viser vi kostnader for skolefritidsordningen i Asker sammenlignet med andre
kommuner:
Tabell 8: Driftsutgifter SFO i utvalgte kommuner58

Kommune:
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO*
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud**
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO
Andel elever i kommunal SFO med 100 %
plass

Asker Bærum Skedsmo Oppegård Sarpsborg
26231 22241
29933
25976
27398
5157
536
1518
560
4472
78,4
85,2
67,8
83,8
55,4
63

70,5

73,4

81,2

70

* per kommunal bruker
**per innbygger 6-9 år

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordningen per kommunal bruker viser
kostnadene til kommunens egen tjenesteproduksjon. Disse kostnadene er på nivå med
sammenlignbare kommuner.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen pr innbygger 6-9 år viser driftsutgifter etter at
tilskudd fra staten og eventuelt andre direkte inntekter er trukket fra. Netto driftsutgifter
pr innbygger 6-9 år viser at Asker har betydelig høyere netto driftsutgifter enn
sammenlignbare kommuner. Dette kan til en viss grad tilskrives lavere foreldrebetaling
enn sammenlignbare kommuner. Sarpsborg er eneste kommune revisjonen har
sammenlignet med som har tilsvarende høy netto driftsutgifter. Sarpsborg er den eneste
av kommunene som også har fritak fra foreldrebetaling for barn med særskilte behov på
5-7 trinn og i særskilte tilfeller etter søknad. Brukere ved kommunens spesialavdelinger
er også innvilget betalingsfritak.
4.2.2 Kommunen skal kunne dokumentere at ordinær SFO er selvfinansierende.
At ordinær SFO skal være selvfinansierende ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2008.
Vedtaket er referert i HP 2010-2013, men vi har ikke sett det referert i senere
rapportering fra administrasjonen.
I kommunens årsberetning og regnskap for 201459 står det om SFO:
«I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan kommunen kreve inntil selvkost i
foreldrebetalingen for SFO. Det skal dokumenteres at foreldrebetalingen ikke
overstiger kommunens kostnader tilknyttet produksjonen av tjenesten.
Selvkostregnskapet for 2014 viser at Asker kommune handler i tråd med eget
vedtak samt selvkostveileder.»
Noten viser at skolefritidsordningen drives til «under selvkost». 60 I 2014 vises et
underskudd på 20,6 millioner dersom tjenesten fullt ut skal være selvfinansiert.
Våre undersøkelser viser at selvkostberegningen ikke skiller mellom «ordinær SFO», og
finansiering av SFO i spesialavdelingene, herunder skolefritidsordningen ved Vollen
ungdomsskole, eller av brukere av på 5-7 trinn. Vi har ikke gjort beregninger av hva
dette utgjør beløpsmessig. Dersom brukerbetaling skulle dekket inn underskuddet nevnt

58

Tall hentet fra KOSTRA 23.04.15.
Note 17, s.56
60
I forbindelse med utført regnskapsrevisjon for 2014 har vi påpekt mangler ved selvkostberegningen knyttet
til indirekte kostnader og enkelte feil ved oppgitte tall for lønn og sosiale utgifter. For øvrig bemerker vi at
selvkostberegningen inkluderer mva-komp som en utgift, men ikke som refusjon. Dette synes ikke riktig og
utgjør ca. 850 000 kroner.
59
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over, ville denne imidlertid blitt satt for høyt jf. vedtakets ordlyd om at ordinær SFO skal
være selvfinansierende.
I henhold til Forskrift om kommunal skolefritidsordning – Asker kommune, fastsettes
satsene for brukerbetaling hvert år av kommunestyret. Det er ikke dokumentert at
vedtatt brukerbetaling bygger på en selvkostkalkyle.
I HP 2013-2016 ble det vedtatt å bevilge 1 million hvert år for å styrke tilbudet til SFO. 61
Det framgår ikke av vedtaket om styrkingen er ment dekket av foreldrebetaling eller
ikke. I HP 2014-2017 ble det vedtatt en styrking av SFO for barn med spesielle behov på
1,4 millioner kroner. 62

4.3 Revisjonens vurderinger
Problemstillingen til dette kapittelet er om ressursbruken til skolefritidsordningen ligger
på et rimelig nivå? Dette er besvart gjennom følgende kriterier:



Utgifter til skolefritidsordningen bør være på nivå med sammenlignbare
kommuner.
Kommunen skal kunne dokumentere at ordinær SFO er selvfinansierende.

Foreldrebetaling for plass i skoler er fastsatt i forskrift om kommunal skolefritidsordning i
Asker kommune § 11. Asker har lavere foreldrebetaling for SFO enn kommunene vi har
sammenlignet med. Asker kommune er derimot den eneste som av sammenlignede
kommuner som ikke gir redusert sats ved lav inntekt.
Utgiftene til SFO i Asker er på nivå med sammenlignbare kommuner. Asker har derimot
betydelig høyere netto driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner. Sarpsborg er
eneste kommune revisjonen har sammenlignet med som har tilsvarende høy netto
driftsutgifter. Sarpsborg er den eneste av kommunene revisjonen har sammenlignet med
som også har fritak fra foreldrebetaling for barn med særskilte behov på 5-7 trinn og i
særskilte tilfeller etter søknad. Brukere ved kommunens spesialavdelinger er også
innvilget betalingsfritak.
Kommunen har ikke dokumentert at ordinær SFO er selvfinansierende. Vi mener
kommunen bør sørge for at selvkostberegningene gjøres på en måte som sikrer at
ordlyden i vedtaket oppfylles og at selvkostberegningen gjenspeiles i satsene for
brukerbetalingen. Det bør avklares om politisk vedtatte bevilgninger til
skolefritidsordningen i etterkant av vedtaket fra 2008 er ment dekket opp av
brukerbetaling eller ikke. I praksis betyr dette å avklare om det er et politisk ønske om å
gå bort fra tidligere vedtak om at ordinær SFO skal være selvfinansierende.

61
62

HP 2013-2016, s 16.
HP 2014-2017 s 106
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5 Konklusjon og anbefalinger
Etter vedtak fra kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en
forvaltningsrevisjon om skolefritidsordningen i Asker kommune. Formålet har vært å se
på om kommunens skolefritidsordninger oppfyller lovkrav og politiske målsettinger,
herunder kvalitetsmål og målsetting om brukermedvirkning. Dette er besvart gjennom
følgende problemstillinger:




I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i
kommunens plan for SFO?
I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og
foreldre?
Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

Vårt hovedinntrykk er at kommunens skolefritidstilbud er godt og at SFO i Asker er godt i
gang med arbeidet med kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen oppleves som et positivt løft for
de ansatte i SFO og det gjør dem mer forpliktet til å gjennomføre aktiviteter innenfor
hvert enkelt fokusområde. Vi velger i det videre å fokusere på forbedringsområder
innenfor skolefritidsordningstilbudet:
Det kan være utfordrende å definere sunn mat. For å hindre et forventningsgap bør
Asker kommune definere hva som ligger i begrepet sunn mat.
Tid til å jobbe med kvalitetsplanen er noe som savnes.
Kommunen bør bli flinkere til å kommunisere til foreldrene hva det jobbes med på SFO.
Ordene i kvalitetsplanen bør aktivt brukes i denne kommunikasjonen.
Kommunens kompetanseutviklingsprogram har vært nyttig for de ansatte ved SFO, men
de savner tid til å jobbe med informasjonen fra disse samlingene i ettertid.
Det er vanskelig å få til et planmessig samarbeid med lærere da SFO dagen starter når
lærernes dag er ferdig. Dette gjør det vanskelig å finne møtetid som passer for begge
parter.
Korrigerte brutto driftsutgiftene til SFO pr kommunal bruker viser at Asker ligger på nivå
med sammenlignbare kommuner, mens netto driftsutgifter pr innbygger 6-9 år ligger
betydelig høyere.
Kommunen har ikke dokumentert at ordinær SFO er selvfinansierende. Vi mener
kommunen bør sørge for at selvkostberegningene gjøres på en måte som sikrer at
ordlyden i vedtaket oppfylles og at selvkostberegningen gjenspeiles i satsene for
brukerbetalingen. Vi mener det videre bør avklares om det er et politisk ønske om å gå
bort fra tidligere vedtak om selvfinansiering.
Kommunerevisor anbefaler:





Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan.
Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For eksempel ved å
vise til Helsetilsynets veileder.
Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere kvalitetsplanens ulike sider.
Det bør avklares om det er et politisk ønske om å gå bort fra tidligere vedtak om
at ordinær SFO skal være selvfinansierende.
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Vedlegg 1: Plan for kvalitet i den kommunale
skolefritidsordningen i Asker 2013-2016
Skolefritidsordningen i lovverket

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven §13-7 hvor kommunen er pålagt å:
«ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med
særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og
fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode
utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.»
Om plan for kvalitet i SFO

Plan for kvalitet i Skolefritidsordningen i Asker skal gi retning for skolenes arbeid
med innhold i og organisering av de kommunale Skolefritidsordningene i Asker.
Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer på den enkelte skole og legger føringer for
skolenes arbeid med utarbeidelse og implementering av egne planer.
Det er et overordnet mål at skoledagen oppleves som helhetlig for det enkelte barn og deres
foresatte og at det er sammenheng mellom undervisning, leksehjelp og fritidstilbudet SFO.
SFO-tilbudet skal være forutsigbart og kjent for elever og foresatte.
Skolens rektor har det overordnede ansvaret for SFO og leder av SFO inngår i skolens ledelse.
Skoleledelsen har ansvar for å legge til rette for et planmessig og strukturert samarbeid
mellom ansatte i grunnskoleopplæringen og SFO. Skolens brukerråd og FAU tas med på råd
når det gjelder sentrale områder innenfor SFOs virksomhet.
Klassekontaktene som velges for undervisning/skole fungerer også som klassekontakter for
SFO og disse skal være SFOs kontaktpersoner for trinnet.
Pedagogiske rammer for SFO i Asker kommune

Skolefritidsordningen i Asker (SFO) skal være et fritidstilbud for alle elever på 1.-4.
trinn og elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. I SFO skal elevene oppleve omsorg og
trygghet og de skal bli sett, stilt krav til og oppleve mestring og glede ved å lykkes. SFO
skal støtte opp under undervisningen og fremme den enkeltes utvikling både sosialt og
faglig.
SFO er barnas fritid på skolen og det er viktig å sørge for en god balanse mellom barnas frie
lek og den organiserte leken. Særlig de to første årene på barnetrinnet er det av betydning at
barna får rom for å velge fri lek fremfor organisert lek. Derfor har SFO i Asker en pedagogisk
profil for 1.-2. trinn og for 3.-4. trinn, som går på grad av organisert lek – fra relativt lite
organisert aktivitet på 1.-2. trinn og gradvis mer organisert aktivitet på 3.-4. trinn. Felles for
SFO 1.-4.trinn og 5.-7. trinn er at leken og aktivitetene i så stor grad som mulig skal ta
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utgangspunkt i barnas behov og forutsetninger og tilrettelegges i henhold til dette. For 1.trinnsbarna skal skolen ha rutiner, organisering og aktiviteter som fremmer en god overgang
fra barnehage til skole.
På 1.-2. trinn har SFO særlig fokus på gode rutiner, trygge rammer, vennskap, gode
relasjoner og den frie leken.
På 3.-4. trinn har SFO særlig fokus på at barna i større grad skal medvirke i valg av
organisert lek og aktivitet, at de skal utvikle selvstendighet og kunne ta gode valg.
På 5.-7. trinn er det et individuelt tilpasset tilbud.
Forskning viser at barn trenger masse lek for å utvikle sosiale ferdigheter og for å kunne
utvikle seg mentalt og motorisk. Gjennom lek utvikler de sentrale ferdigheter som omfattes av
begrepet sosial kompetanse: empati, evne til vennskap, relasjoner, samarbeid, selvkontroll,
selvhevdelse, selvfølelse, problemløsning og humor. Gjennom lek kan de også praktisere
grunnleggende ferdigheter som eksempelvis lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter og
kunne uttrykke seg muntlig. I leken trenger barna god og trygg veiledning av voksne.
SFO i Asker samarbeider aktivt med Asker kulturskole (jf. Strategidokument 2012-2015
Kulturskole for alle), lokale lag og organisasjoner i nærmiljøet, som kan bidra til å styrke
kvaliteten og variasjonen i SFO-tilbudet.
Fokusområder for SFO

Askers SFO har følgende fokusområder som skal prege hele virksomheten:
1.

Sosial kompetanse, gode relasjoner,omsorg og medvirkning

2.

Sunn livsstil og helse

3.

Friluftsliv og barn i bevegelse

4.

Kultur og kreativitet

Mål og føringer for innhold og pedagogisk tilrettelegging innenfor de fem fokusområdene:
1. Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning
Mål:
Barn i SFO skal oppleve mye og god sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og
lekeformer. Barna skal oppleve gode relasjoner preget av gjensidig respekt til tross for
ulikheter. De skal videre lære seg å lytte til andre, uttrykke egne meninger og kunne erfare
egne valg. Alle barn, uavhengig av etnisk og kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, skal
oppleve å bli inkludert og godt integrert i SFO.
SFO skal oppleves som et trygt og forutsigbart sted å være og med omsorgsfulle og
tilgjengelige voksne. Alle barn lærer seg å følge de reglene som er for skolen og viser omsorg
for medelever, voksne og skolens lokaler og utstyr.
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Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO:


SFO har tydelige standarder for hva som er god kommunikasjon, god oppførsel og for hvilken atferd som
fremmer gode og trygge relasjoner mellom voksne og barn og barn imellom.



SFO legger til rette for allsidig og fri lek samt organisert lek og aktiviteter.



SFO har tyngden på fri lek de to første årene og gradvis mer organisert lek og aktiviteter på 3.-4. trinn.



SFO-personalet veileder barna ved behov og lytter til barnas ønsker i tilretteleggingen.



SFO-personalet legger til rette for, engasjerer seg og følger opp leken.

2. Sunn livsstil og helse
Mål:
Barn i SFO skal oppleve et personale som legger til rette for sunn mat og sunne vaner i tråd
med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO:


SFO serverer sunn mat og drikke.



SFO har aktiviteter som gir barna kunnskap om kropp, helse og om betydningen av fysisk aktivitet, slik at
de kan foreta gode valg for en sunn livsstil.



SFO informerer foresatte om hva slags mat som serveres og hva SFO gjør for å fremme barnas helse.



SFO samarbeider med skolehelsetjenesten i dette arbeidet.

3. Friluftsliv og barn i bevegelse
Mål:
Barn i SFO skal få positive opplevelser i naturen gjennom friluftsliv og ved å være i
bevegelse. Det er et mål at barna gjennom friluftsliv og fysisk aktivitet skal oppleve utvikling
av egne ferdigheter og mestringsfølelse. Barna skal få større forståelse for natur og miljø.
Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO:


SFO skal aktivt bruke sitt eget nærmiljø, slik at barna blir godt kjent i lokalsamfunnet og naturen i
nærområdet.



Friluftsliv har fokus på samarbeid, samhold og miljøvern.



SFO har et utested/leirplass som base for friluftsliv.



SFO legger til rette for barnas fysiske aktivitet i varierte grupper både mht. til gruppens størrelse, kjønn og
barnas interesser.



Organiseringen av friluftsliv og fysisk aktivitet må være godt planlagt og fungere slik at den fremmer mye
fysisk aktivitet.

4. Kultur og kreativitet
Mål:
Barn i SFO får oppleve varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine
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kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Det er et mål at barna gjennom
kulturaktiviteter skal oppleve utvikling av egne ferdigheter og dermed mestring.
Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO:


SFO legger til rette for varierte kunst- og kulturaktiviteter.



SFO presenterer ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte.



SFO utnytter kulturarenaer i nærområdet og samarbeider evt. med andre aktører for å fremme barnas
kjennskap til og interesse for ulike kunst- og kulturuttrykk.

De ansatte på SFO

De ansatte i SFO skal være gode veiledere for barnas lek og samspill. De skal være tydelige,
vise respekt, være engasjerte, omsorgsfulle og konsekvente voksne som følger skolens
standarder for atferd og deltar aktivt i arbeidet med å realisere denne planens fokusområder.
De ansatte skal være gode rollemodeller og gi barna og hverandre konstruktive
tilbakemeldinger og de skal se, lytte og ta barn på alvor. SFO skal være preget av glede,
humor og vennlighet.
For å sikre en sammenheng mellom undervisningen og SFO er det viktig med gjensidig
utveksling av planer/aktiviteter det arbeides med.
De voksne på SFO deltar i Asker kommunes kompetanseutviklingsprogram innen blant annet
relasjon/kommunikasjon, lek og læring gjennom leken, gruppeledelse, sunn livsstil og helse,
fysisk aktivitet, natur og miljø og kultur/kreativitet, slik at de holder seg oppdatert på de
sentrale fokusområdene i Plan for kvalitet i SFO.
Helhetlig skoledag

Det er viktig med god informasjonsflyt mellom undervisningspersonalet og SFO-personalet.
Det skal være sambruk i materiell og lokaler, der det er naturlig. Det er felles regler for orden
og atferd for hele skolens virksomhet, inkl. SFO. SFO skal følge opp aktuelle temaer som det
arbeides med i undervisningen når det er hensiktsmessig og innarbeide disse i sine planer for
SFO. SFO skal støtte opp under det arbeidet som gjøres i undervisningen og fremme den
enkelte elevs utvikling. Gjennom SFOs pedagogikk basert på lek og utvikling kan temaer som
er aktuelle i undervisningen også gjenspeile temaene for aktivitetene i SFO. Videre kan
grunnleggende skriveopplæring eller regneopplæring være en del av leken og de praktiske
aktivitetene i SFO. Matematiske begreper og utregninger kan eksempelvis være tema ved
matlaging, ved fysisk aktivitet, ved bygging av trehytter, leirbygging osv.
Undervisningspersonalet og SFO-personalet må samarbeide om oppfølging og tilrettelegging
for barn med særskilte behov. Det er naturlig at representant fra SFO deltar i
samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter eller lignende vedr enkeltelever, slik at tiltak kan
iverksettes på best mulig måte.
Både personale i undervisningen, SFO og leksehjelpen samarbeider om informasjonen til
hjemmene og elevene, slik at SFO fremstår som en del av skolens totale tilbud.
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Rektor bør i så stor grad som mulig se på rekruttering av assistenter til SFO og undervisning
under ett og ansette dem både i undervisningsdelen og SFO-delen av skolens virksomhet.
Dette vil kunne gjøre tilbudet mer helhetlig og foresatte og elever vil kunne oppleve mer
kontinuitet og stabilitet.
Samhandling SFO og hjemmet

Undervisningspersonalet og SFO-personalet samordner de overordnete planene og rektor
sørger for at det er tiltak i virksomhetsplanen for både SFO og undervisningen. SFO
informerer foresatte om aktuelle aktiviteter på It’s learning. All informasjon om SFO finnes
på skolens nettside/It’s learning. Alle skoler har SFO som tema på foreldremøter og
forventningsavklaring er sentralt i disse møtene.
For at det skal være mulig med organisert lek og aktiviteter i SFO er det viktig at foresatte og
elever, i de tilfellene det er mulig, respekterer aktivitetens varighet.
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelse om plan om kvalitet i den
kommunale skolefritidsordningen i Asker kommune 20132016
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Rådmannens uttalelse

Asker kommunerevisjon

45

Skolefritidsordningen

Asker kommunerevisjon

46

Skolefritidsordningen

Asker kommunerevisjon

47

