
Skolelederforbundets innspill til representantforslag om økt kvalitet i SFO 

Vi har valgt å legge inn våre innspill etter hvert av forslagspunktene: 

1. Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt samarbeid mellom SFO og 
kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan 
støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse.  
 
Skolelederforbundet mener det kan være hensiktsmessig å legge til rette for økt 
samarbeid mellom SFO og kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- 
og næringsliv for å støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og 
kompetanse. Men vi advarer mot å tro at dette kan skje uten tilførsel av ressurser 
til ledelse, administrasjon og gjennomføring. 
 
For noen år tilbake, da det kom føringer om å legge kulturskoletimer inn i SFO, 
rapporterte Skolelederforbundets medlemmer at de opplevde at det ble mye 
organisering for å få dette til å gå opp.  
 
Mange små kommuner har dessuten liten tilgang på lærere til kulturskole, noe 
som gjør det utfordrende å få til slike tilbud. I tillegg legger mange kommuner 
treningstider og fritidsaktiviteter tett opp til SFO for å gjøre hverdagen smidigere 
for barn og familier. Dette kan låse tilbudene ytterligere. Det må derfor sikres at 
pålagt samarbeid ikke gjør administrering av SFO-tilbudet tyngre, for ikke å si 
nærmest umulig for små skoler og kommuner.  
 
Skolelederforbundet mener dessuten at det ikke bør legges opp til tilbud om 
aktiviteter som i SFO som medfører kostnader for foresatte ut over ordinær 
betaling for opphold. 
 

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om å innføre 
rentekompensasjonsordninger for nødvendige investeringer til innføring av gratis 
SFO over hele landet. 
 
Skolelederforbundet mener at forslaget om å innføre rentekompensasjons-
ordninger for nødvendige investeringer til innføring av gratis SFO over hele landet 
er nødvendig, dersom en gratisordning blir vedtatt.  
 
Siden det nå kan være snakk om at hele eller deler av SFO etter hvert skal bli 
gratis, nærmer vi oss en «heldagsskole.» Skolelederforbundet mener det er 
nødvendig med en bredere debatt om innføring av gratis SFO. Dersom formålet 
er å sikre tilhørighet og styrke språk og inkludering for alle barn, kommer man 
fort inn på diskusjonen om dette bør være obligatorisk. Skolelederforbundet 
mener at det viktigste er å sikre at de som trenger tilbudet, får det og ikke minst, 
faktisk benytter seg av det. 
 



3. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om å vurdere mulig 
innføring av tilsyn med kvalitet i SFO samt mulige retningslinjer for areal, 
bemanning og kompetanse i tilbudet. 
 
Det burde være mulig å kvalitetssikre dette bedre og på en annen måte. 
Skolelederforbundet er av den oppfatning at kommuners SFO-tilbud er svært 
ulike, både med tanke på pris, organisering og bemanning. En god 
kommuneøkonomi er som oftest helt avgjørende for at tilbudet skal få god 
kvalitet.  
 
Skolelederforbundet mener derfor at en bør være forsiktig med innføring av tilsyn 
med kvalitet i SFO, samt med mulige retningslinjer for areal, bemanning og 
kompetanse i tilbudet. Og da mener vi tilsyn slik som det ofte kan oppfattes nå, 
med hovedfokus på feil og mangler, og ikke på veiledning og utvikling. 
 
Skolelederforbundet er som oftest skeptiske til mer tilsyn. Dette tar ofte mye 
fokus og ressurser. Men dersom et tilsyn oppleves som veiledende, kan det i 
dette tilfellet bidra til økt prioritering og utvikling. God veiledning kan gi støtte til 
endringsarbeid og bidra til at ledere og ansatte i SFO gjør en endra bedre jobb. 
 

4. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et pilotprosjekt i samarbeid med KS, der 
kommuner inviteres til å innføre flere hele stillinger for ansatte som jobber i SFO, i 
tillegg til å styrke samarbeidet mellom skole og SFO. Prosjektet skal se på om 
dette kan bidra til å styrke kvaliteten i både skole og SFO, i tillegg til å gi bedre 
arbeidsvilkår for ansatte. Stortinget ber regjeringen innføre ordninger for 
belønning av kommuner som deltar, og i tillegg gjennomføre en følgeevaluering 
av pilotprosjektet. 
 
Skolelederforbundet er opptatt av og ønsker at det skal være mulig for ansatte i 

skole og SFO å få hele stillinger. Slik SFO er organisert nå, vil tilbudet være stengt 

midt på dagen. Da får elevene et skoletilbud. Ikke alle skoler har ressurser til å ha 

fagarbeiderne i jobb hele skoledagen. Og det er trolig ikke gjennomførbart med 

hele stillinger uten å ha sammenhengende arbeidstid fra morgen-sfo til 

ettermiddags-sfo. Derfor mener vi at det positivt med en pilotering.  

 

Avslutningsvis vil vi si at Skolelederforbundet mener at en styrking av kvaliteten i 

SFO-tilbudet er veldig bra og vil komme barna til gode. En strykning av kvaliteten i 

SFO vil kreve at en også prioriterer ressurser og kompetanse til de som leder et 

SFO – tilbud. Det å utvikle et godt kvalitativt tilbud krever gode og kompetente 

ledere som har kapasitet til å organisere og utvikle et godt tilbud i tråd med 

rammeplanen som nylig er vedtatt.  

Samtidig mener vi at fokus på kvalitet i SFO kan følges opp med en innledende 

satsning på skolen. Et økt timetall i småskolen med føringer om tid til mer lek og 

uteaktivitet/praktisk læring på småskoletrinnet, vil også styrke en helhet. 

Gjennom et slikt grep vil vi kunne få bredere diskusjon om behovet for et tilbud til 

alle over en «hel» skoledag og konsekvensene av dette. 
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