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Saksopplysninger
Gjeldende vedtekter og forslag til endrede vedtekter følger vedlagt. De foreslåtte endringene er
markert med kursiv i forslaget til nye vedtekter.
Det er lagt inn som forutsetning i det vedtatte kommunebudsjettet for 2012 at utvida tilbud i
SFO opphører, og erstattes av tilbud om kjøp av ekstradager for de samme tidsrommene. Videre
er det forutsatt at en i ferier med få barn i SFO ved Lauvsnes skole vurderer mulighetene for
samordning av SFO og barnehagen. Dette er tatt med i vedtektene slik at foresatte vil være
forberedt på at tilbudet kan bli samordna. Tilsvarende som for barnehagesøknader forutsettes
bruk av elektronisk skjema både ved søknad om opptak, oppsigelse og endring. Videre er barns
alder gitt en høyere prioritet.
Vurdering
Det vurderes som viktig at tjenesten er mest mulig forutsigbar for brukerne. Det foreslås derfor
at endringer i tilbudet innføres for skoleåret 2012-2013, men at kommunestyrets vedtak er klart i
god tid før ny søknadsfrist 1.april.
Det er beholdt en liste for prioritering ved opptak. Flatanger har i alle år hatt plass for alle barn
innenfor målgruppen, og det bør fortsatt være slik.
Utvida tilbud er i dag lite brukt, tre barn ved Lauvsnes skole og to barn ved Utvorda
oppvekstsenter er pr i dag brukere av dette tilbudet. I feriene er vanligvis heller ikke alle brukere
av utvida tilbud til stede hver åpningsdag, noe som har medført behov for ny vurdering av
ressursbruken i SFO.
Når en nå foreslår en endring i tilbudet, er det forutsatt at det innføres en ordning med bindende
påmelding for kjøp av enkeltdager, slik at bemanning både i barnehage og SFO i de aktuelle
periodene i større grad kan tilpasses det reelle behovet. Ved Utvorda oppvekstsenter er SFO og
barnehage integrert, men også her er forutsigbarhet m.h.t. antall barn viktig for å kunne tilpasse
bemanningen til det reelle behovet.
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