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Til Foresatte med elever i 1. – 7. trinn

INFORMASJONSBREV ANGÅENDE FORELDREBETALING I SFO
Makspris SFO for 1. og 2. trinn
Foreldre skal ikke betale mer enn 6 % av husstandens totale inntekt per barn på 1. – 4. trinn.
Makspris for 3. og 4. trinn er ute på høring, og ikke avklart.
Høring Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Utvidelse av moderasjonsordning i SFO regjeringen.no

Gratis SFO for barn med særskilte behov
For barn med særskilte behov på 5. til 7. trinn skal SFO-tilbudet skal være gratis.
SFO’ene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.
Se lenke for mer info: Kapittel 1B. Skolefritidsordninga
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal
husholdningen ha en redusert pris.
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til SFO for barn på
1. og 2. trinn.
Dette gjelder f.eks. for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 000 kroner
per år i forhold til en 100 % plass i SFO som koster 30 000 i året.
Kommunen har ansvaret
Det er kommunen som har ansvar for ordningen.
Søknadsskjema finnes på Verdal kommune;
https://kommune24-7.no/1721/701704

Regelverket
Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i SFO. Målet med forskriftsendringene
er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i SFO, og legge til rette for at flere får
mulighet til å benytte tilbud om SFO-plass gjennom å senke prisen for familier med lav
inntekt.
Beregning av inntekt
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et
barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i
husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt
ektefelle, registrerte partner eller samboer.
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Dokumentasjon som må leveres med søknaden
Skattemelding for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
Dersom skattemeldingen ikke stemmer i forhold til dagens inntekt, er søker pliktig å opplyse
om det ved søknad. Bekreftelse på riktig inntekt vedlegges da søknaden.
Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med
samme folkeregistrert adresse som søker.
Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet,
kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt; lønnsslipp og hvor lenge
arbeidsforholdet varer. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og
evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.
Betaling for kost
Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.
Søskenmoderasjon
Foreldre med flere barn i SFO har rett på søskenmoderasjon, 30 % søskenmoderasjon i
foreldrebetaling for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Dette beregnes ut fra prisen du
betaler for første barn.
Søknadsfrist og vedtak
For å få vedtak gjeldende fra 01.08.2021, må det søkes innen 01.07.2021. Søknader som
sendes inn etter denne fristen vil bli behandlet fortløpende innen den 01. i hver måned og
vedtak vil gjelde fra og med den 1. i påfølgende måned.
Hvis ordningen blir gjeldende for 3. og 4. trinn fra og med 1. august 2021 vil søknadsfrist
for denne gruppen bli tilpasset. Søknadsfrist vil da bli satt til 15.08.2021 og vedtaket vil få
tilbakevirkende kraft slik at etterbetaling blir aktuelt.
•
•
•
•

Vedtakene blir sendt søkere.
Foresatte må søke på nytt for hvert skoleår.
Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er
nyeste selvangivelse evt. lønnslipp (bekreftelse på start og lengde på arbeidsforhold
må vedlegges). Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig.
Vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft.
Foresatte har rett til å klage på vedtaket.
Skulle det være noen spørsmål så ta kontakt med SFO-leder ved skolen.
Med vennlig hilsen
Espen Munkvold, Virksomhetsleder skole/SFO

