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Sommer- SFO i Gran kommune 2021 

 

Rådmannens innstilling: 

  
Prisen på sommer-SFO reduseres til kr. 200 pr. dag for 2021. Kostpenger kommer i tillegg.  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Gran kommune tilbyr sommer-SFO ved Trintom skole. I fjor ble tilbudet avlyst på grunn av få 
påmeldte elever. Noe av grunnen kan være koronapandemien, men også at mange foreldre synes 
tilbudet er for dyrt. I denne saken vil rådmannen foreslå å senke prisen på Sommer-SFO for 2021. 
Når det gjelder spørsmålet om SFO-tilbud i alle ferier med retningslinjer og prisstruktur, vil dette 
komme til politisk behandling i løpet av våren.  Det betyr at et vedtak om et helhetlig tilbud om 
SFO i alle ferier kan iverksettes fra nytt skoleår. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret vedtok i november 2020 en interpellasjon om å utrede muligheten for SFO i alle 
ferier. Rådmannen ble bedt om å utarbeide en vedtakssak med retningslinjer og kostnader for en slik 
ordning slik at tilbudet kan komme i gang fra og med sommerferien 2021. 
 
Rådmannen velger å prioritere den delen av saken som angår sommer SFO. Det vil gi foreldre 
mulighet til å planlegge sommerferien i god tid, samtidig som vi har nødvendig tid til planlegging, 
informasjon og påmelding til sommer-tilbudet  
Når det gjelder SFO-tilbud i alle ferier med retningslinjer og prisstruktur, vil den saken komme til 
behandling i løpet av våren.  Det gir mulighet for at et vedtak om helhetlig SFO -ferietilbud kan 
iverksettes fra nytt skoleår.  
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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Saken har vært utredet tidligere og kommunen hadde for noen år siden tilbud om ferie- SFO. 
Tilbudet ble lite benyttet og lagt ned, med unntak av sommer-SFO.  Sommertilbudet har vært gitt ved 
en skole, for tiden på Trintom skole. Det har blitt påpekt at tilbudet oppleves som kostbart. For 2021 
ligger dagsprisen på kr. 359 pluss kostpenger på kr. 76 Ukespris inklusiv kostpenger er kr. 2175. Det 
er satt en nedre grense på 12 barn for å gjennomføre sommer-SFO, sommeren 2020 var det færre 
barn påmeldt og tilbudet ble avlyst.  
 
 
De siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall barn som har benyttet seg av Sommer-SFO. 
I 2016 var det 55 påmeldte barn, i 2018 var det 33 og sist sommer ble tilbudet altså avlyst. Sommer-
SFO tilbudet i Gran utgjør tre uker, fordelt på juni og august måned. Juli er feriestengt.  
 

 
- 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
- 
 
Eksisterende planer 
Retningslinjer for den kommunale skolefritidsordningen.  
 
Gjeldende vedtak 
Tilbud om 3 uker sommer- SFO jf. retningslinjer. 
 
Økonomi 
Reduserte inntekter ivaretas innenfor rammen til oppvekstområdet. 
 
Bemanning 
Oppvekstområdet planlegger bemanning for Sommer –SFO, i samsvar med retningslinjer for tilbudet.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
I forbindelse med behandlingen av interpellasjonen ble det pekt på at prisnivået på sommer-SFO er 
høyt. En ukespris på kr 2175 inklusiv kostpenger for et barn oppleves av mange foreldre som dyrt. 
Det gis heller ikke søskenmoderasjon på sommertilbudet. Prisen på tilbudet var også et tema på 
Kommunalt foreldreutvalgsmøtet (KFU)i januar 2021.  
 
Gran kommune kan velge å senke prisen på sommertilbudet på SFO. Det vil føre til mindre inntekter, 
men lavere pris kan føre til at flere familier benytter seg av tilbudet.  
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Å senke prisen kan også begrunnes i en familievennlig politikk hvor kommunen ønsker å prioritere 
tilbud til barn og foreldre tydeligere. Dette kan også være et fortrinn når det gjelder å være en 
attraktiv kommune for småbarnsforeldre i en tid hvor barnetallet synker.   
 
Forslag til endring av priser for Sommer-SFO 2021: 
 
Alternativ A 
Rådmannen foreslår at dagsprisen for sommer-SFO reduseres fra kr. 359 pr. dag til kr. 300. pr. dag. 
Ukespris blir kr. 1500. Dette fører til en mindreinntekt på kr. 295 pr. heltidplass pr. uke, til sammen 
kr. 885 for hele sommertilbudet (tre uker fulltidsplass).  Kostpenger kommer i tillegg. 
 
Alternativ B 
Rådmannen foreslår at dagsprisen for sommer-SFO reduseres fra kr. 359 pr. dag til kr. 200 pr. dag. 
Ukespris blir kr. 1000. Dette fører til en mindreinntekt på kr. 795 pr. heltidsplass pr. uke, til sammen 
kr. 2385 for hele sommertilbudet (tre uker fulltidplass). Kostpenger kommer i tillegg. 
 
 

 Forslagene gjelder tilbudet om sommer-SFO for 2021. Rådmannen legger fram ny sak om et 
helhetlig SFO tilbud i alle ferier slik at endringer i dagens tilbud kan iverksettes fra 
kommende skoleår.  

 

 Kommunestyre kan velge å finansiere opp tilbudet, eller å pålegge oppvekstområdet å 
ivareta inntektstapet innenfor egen økonomiske ramme.  

 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 17. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


