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Høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om 12 timer gratis 
SFO for elever på 1. trinn 

Skolenes landsforbund støtter endringsforslaget som vil gi alle elever på første trinn 
rett til 12 timer gratis SFO.  

SFO skal være en arena for alle barn, uansett språk, kultur, religion, økonomi og sosial bakgrunn. SFO 
bør være en arena som virker sosialt utjevnende. For svært mange er SFO i dag et altfor dyrt tilbud. 
Det blir derfor til at de som virkelig kunne hatt behov for dette tilbudet, ikke ser seg råd til det. 
Skolenes landsforbund mener at SFO må være et gratis tilbud for alle elever. Å la elever på første 
trinn få et gratis tilbud om 12 timer på SFO er en god start. Vi synes det er viktig og riktig at det i 
forskriftsforslaget presiseres at endringsforslaget ikke skal føre til bortfall av moderasjonsordninger 
som allerede i dag eksisterer.  
 
Det er bra at man tilfører kommunene ekstra midler for å gjøre kommunene i stand til å gi et 
gratistilbud til førsteklassingene. Vi er imidlertid skeptiske til at de ekstra midlene gis i form av 
rammetilskudd og ikke er øremerka tiltaket. Gang på gang har våre medlemmer rapportert inn at 
rammetilskudd til tiltak i skole- og oppvekstsektoren ikke tilfaller de tiltenke områdene eller 
oppgavene.  
 
Vi i Skolenes landsforbund har i arbeidet med nasjonal rammeplan for SFO i feler sammenhenger 
pekt på at rammevilkårene allerede i dagens ordning er pressa. Man sliter med bemanning, 
kompetanse hos personalet, areal og utstyr. Et gratis tilbud på tolv timer per elev i første klasse, vil 
føre til at flere elever benytter seg av ordningen. Det er uklart om man gjennom 
rammeoverføringene får dekka de utgiftene man vil få. Bekymringen blir derfor om man som følge av 
endringen vil oppleve en sterk prisøkning i forhold til det resterende tilbudet. I så fall kan man da 
oppleve at SFO-tilbudet i sin helhet blir dårligere enn i dag for de andre elevene (klassetrinnene). Vi 
liker derfor svært dårlig at kommunen skal kunne prioritere bort elver fra tilbudet om de ikke har 
kapasitet.  
 
Den nasjonale rammeplanen for SFO er opptatt av at man skal styrke og utvikle tilbudet for elevene 
som benytter seg av tilbudet. En må ikke nå ende med at man går bort fra tankene om innhold og 
kvalitet i SFO, og at man ender opp med en oppbevaringsplass med dårlige rammer.  
 
Med hilsen 
Skolenes landsforbund 
v/Bodil Gullseth 
2. nestleder 
976 68 399 
bg@skolenes.no 
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