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 Skolefritidsordning / SFO  
Tønsberg Montessori Grunnskole 

 
RETNINGSLINJER 

 
 

1. Eierforhold 

 
Tønsberg Montessori Skolefritidsordning ( SFO ) eies og drives av Stiftelsen Tønsberg 
Montessori Grunnskole. Dette er en allmennyttig privat stiftelse, hvis formål det er å drive 
grunnskole og skolefritidsordning. Herunder å formidle og utvikle et skoletilbud av høy 
pedagogisk standard, basert på Maria Montessori’s læringsprinsipper. 
 
SFO skal drives i samsvar med Opplæringslovens § 13-7. 
 
 
2. Formål 

 
SFO skal i være et tilsyns- og aktivitetstilbud for barn i de fire første klassetrinn, se kapitel 4. 
opptakskriterier. Tilbudet skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, læring gjennom lek og 
sosial utvikling i samspill med skolen og barnas nærmiljø. 
 
Skolens formålsparagrafer gjelder så langt det er mulig også for SFO. 
 
 
3. Styring og ledelse. 

 
Rektor ved Tønsberg Montessoriskole skal være administrativ leder for SFO.  
 
SFO skal ha en leder som er faglig og pedagogisk ansvarlig for SFO-tilbudet.  
 
SFO skal ha nødvendig assistenthjelp. 
 
Organisatorisk skal småskolens 1. – 4.klasse og SFO integreres der det er ønskelig og mulig.  
 
Ordensreglement for Tønsberg Montessori grunnskole skal gjelde også for SFO.  
 
 
4. Opptaksmyndighet og oppsigelsesfrist. 

 
Opptak av barn til SFO foretas av rektor i samråd med SFO-leder. Foresatte søker skriftlig på 
eget skjema.  
Etter opptak lages en kontrakt med foresatte. 
 
Spesielt uregelmessig frammøte, manglende betaling eller ubegrunnet fravær over 3 uker 
kan føre til at plassen kan tildeles andre. Avgjørelse om dette tas av rektor. 
 
Dersom et barn skal slutte, må det meldes fra skriftlig. Det er 3 måneders oppsigelse av SFO 
plassen. 
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5. Opptakskriterier 

 
Elever på 1-4 trinn. 
 
Ved oversøknad avgjøres opptak ved loddtrekking.  
 
 
 
6. Betaling for opphold. 

 
Betaling for opphold i SFO følger den til enhver tid gjeldende sats fastsatt av stiftelsesstyret. 
 
Betaling skjer forskuddsvis hver måned i 11 mnd.pr. år. 
 
 
 
7. Åpningstider og ferie. 

 
SFO har åpent tider mandag til torsdag 14:30 til 16.30, fredager 13.00 – 16.30 
Åpent ved skoleferier, 07:30 – 16:30. Skolen forbeholder seg retten til å stenge SFO i ferier 
ved færre en 25% påmeldte barn. 
 
SFO holder stengt 5 planleggingsdager utenom skolens ordinære planleggingsdager pr. år i 
tillegg til jule – og nyttårsaften. 
 
Onsdag før skjærtorsdag stenges det kl. 12.00.  
 
SFO holder sommerstengt 5 uker. 
 
 
8. Samarbeid SFO og foresatte. 

 
SFO skal holde nødvendig kontakt med foresatte. Det kan avholdes egne foreldremøter og 
foreldrekonferansetimer etter behov. 
Ved første foreldremøte om høsten skal SFO være representer for å informere foreldre om 
tilbudet. 
 
 
9. Leke- og oppholdsarealer 

 
SFO disponerer samme areal som småskolen og har i tillegg SFO basen.  SFO disponerer 
basen i alle ferien, 14.30 til 16.30 mandag til torsdag og 11.30 til 16.30 på fredager.  
Basen kan også brukes av skolen og barnehagene når den er ledig. 
 
 
10. Bemanning 

  
Utenom ferieåpen vurderer rektor sammen med SFO leder bemanningen uti fra forsvarlighet. 
 
Ferieåpent er bemanningen tre voksne på maks 36 barn. Ved færre barn en 36 vurderer 
rektor sammen med SFO leder bemanningen uti fra forsvarlighet.  
 
 
 
 
 


