Verdal kommune
Bo- og dagtilbudet

NOTAT
med oppfølging

Deres ref:

Vår ref: PTS 2016/4043

Dato: 01.06.2016

Notat knyttet til Vurdering av SFO-tilbudet - Revidering av kvalitetsplan
og retningslinjer skolefritidsordningen.
Avlastningsboligen for barn er pr dato åpent fra klokka 16.00 til 07.45, med unntak av
tirsdag til onsdag. Da er boligen stengt. Boligen har åpent hver helg.
Fra skoleåret 2016-2017 endres åpningstider til hver ukedag fra klokka 16.00 til 07.45 med
unntak av hver annen torsdag (torsdag til fredag). Åpningstider følger av hvordan
avlastningsbehovet er vurdert. Planlegging/vedtak om avlastning følger i hovedsak skoleruta.
Sommeren planlegges for seg.

Kartlegging av antall elever pr i dag med nedsatt funksjonsevne, som har et SFO-tilbud:
1.-4. klasse
5.-7. klasse
8.-10. kl
Skoleåret 2015-2016
4
2
1
Skoleåret 2016-2017
3
4
1
Skoleåret 2017-2018
1
4
1
Tabellen må vurderes skjermet med tanke på antall barn/ungdommer som er kartlagt.
Kommentarer til tilrådning (forslag til vedtak) i saken:
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at komité for Mennesker og Livskvalitet innstiller på at
kommunestyret gjør slikt vedtak
Innstilling til vedtak:
1. Det gis SFO-tilbud til funksjonshemmede elever fra 1.-4. trinn og på 5. – 7. trinn på
den enkelte skole som har et slikt tilbud. For funksjonshemmede elever på
ungdomstrinnet kan foreldrene søke om avlasting på Avlastning avd. Nord. Foreldre
med funksjonshemmede barn betaler for SFO-tilbud i 1. – 7.klasse.
Kommentar:
Evt søknader knyttet til utvidet avlastningsbehov vil bli vurdert ut ifra helselovgivningen.
Dette krever en individuell vurdering knyttet til helselovgivningen og utløser i tilfelle en
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rettighet knyttet til et enkeltvedtak. Det blir Avlastningstjenesten som vurderer hvordan dette
tilbudet i tilfelle gis.
SFO-tilbud til elever i 8. til 10. klasse har vært et viktig tilbud for at foreldre kan stå i jobb og
som et tiltak for å hindre utmatting i en krevende omsorgssituasjon. Det er derfor grunn til å
tro at bortfall av dette tilbudet vil føre til økt søknad om avlastningstjenester. Evt vedtak på
avlastning på disse tidspunkt vil generere merutgifter i avlastningstjenesten gjennom at en må
utvide åpningstider (bemanne tjenesten på tidspunkt det nå er stengt)

SFO-tilbudet i den 11. mnd. legges ned fra 1/1-17. Frivillige organisasjoner blir
oppfordret til å opprette tilbud i skoleferier.
Kommentar:
Hvordan påvirkes drifta ved nedlegging av 11. sfo-måned?
Når 11. sfo-måned kuttes ut kan dette medføre at foreldre søker om utvidet avlastning i
periodene hvor skole avvikler ferie (vinterferie, en uke tidlig sommer, en uke sen sommer og
høstferie). Hovedargument for å søke om utvidet avlastning for foreldre er for å kunne stå i
jobb samt hindre utmatting i en krevende omsorgssituasjon. Utvidet SFO har til nå vært et
viktig tilbud for foreldre i en krevende omsorgssituasjon.
Evt. vedtak om avlastningstilbud som følge av dette vil kreve at Avlastningsboligen må ha
drift på dagtid. Det vil ikke være en automatikk til at tilbudet overføres direkte fra SFO til
avlastning, men vurderes etter helselovgivingen i hvert enkelt tilfelle (etter søknad fra
foresatte).
Avlastningsboligen må bemannes ut i fra det som vurderes er forsvarlige tjenester til den
enkelte. I og med at boligen normalt er ubemannet i disse tidspunktene betyr det minimum
at en ansatt må inn å betjene hver bruker. I enkelte tilfeller er det nødvendig med 2:1
oppfølging for å sikre forsvarlighet.
Kostnadsberegning:

1 brukere = 1 ansatt utgjør kr 10 700,- pr uke
2 brukere = 2 ansatte utgjør kr 21.400,- pr uke

Bortfall av 11. måned med SFO kan utgjøre et merutgift fra kr. 42 800,- med en enkelt bruker
i 4 uker til kr 85 600,- med 2 brukere i 4 uker. Kostnad vil øke tilsvarende med ytterligere
antall brukere. Ikke mulig å beregne dette eksakt på grunn av at det vil være variasjon i både
omfang og antall i perioden. Avlastning inkl. transport er vederlagsfritt slik at det ikke kan
beregnes inn egenandeler knyttet til denne tjenesten.
Utover utgifter til bemanning kan det i tilfelle tilkomme utgifter til transport. Det er en
rettighet med gratis transport knyttet til vedtak om avlastning.
Alternative tilbud:
Det kan med fordel utredes muligheten for å etablere andre fritidstilbud til denne gruppen
ungdommer som kan forebygge behovet for helse- og omsorgstjenester/avlastningstjenester.
Det finnes kommuner som har etablert aktivitetsgrupper styrt av fritidskontakter. Stjørdal
kommune er eksempel på dette. Det vil være en styrke å kunne etablere evt slike tilbud i
samhandling med frivilligheten.
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«Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal» og «Kvalitetsplan for SFO i
Verdal kommune» endres i tråd med de vedtak som fattes i denne saken.
Ingen kommentar.

Med hilsen

Per Tore Sandsaunet
Virksomhetsleder
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