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Behandling:
Saksprotokoll fra Ungdommens bystyres møte 22.8.2007 ble delt ut på møtet.
Monica Rolfsen (V) foreslo nytt punkt C:
Ordningen med fysioterapi-/helsetilbud i SFO-tida til barn med nedsatt funksjonsevne videreføres
uten foreldrebetaling. Bystyret ber rådmannen sikre inndekning for dette for annet halvår 2007 i
forbindelse med behandling av neste tertialrapport. Bystyret ber videre rådmannen finne dekning for
en videreføring av dette tilbudet i budsjettet for 2008.
Subsidiært:
Bystyret ber om en sak der omfang og kostnader i forbindelse med fysioterapi-/helsetilbud i SFOtida for barn med nedsatt funksjonsevne vurderes.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo alternativt pkt 5.3:
Alle aktiviteter, også heldagsturer i skolens ferier, skal være gratis og tilgjengelig for alle elever i
skolefritidsordningen.
Votering:
Innstillingen pkt A 5.1 og 5.2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt A 5.3 og Alseths forslag ble Alseths forslag vedtatt
mot 18 stemmer (17H, 1DEM) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt A 6 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt B ble enstemmig vedtatt.
Rolfsens primære forslag fikk 34 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1PP, 1DEM) og falt.
Rolfsens sekundære forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
A.
Bystyret vedtar følgende endringer i vedtekter for skolefritidsordningen i grunnskolen i Trondheim.
Endringene gjøres gjeldende fra 30.08.2007.
5. Foreldrebetaling
Saksprotokoll for Bystyret 30.08.2007

5.1 Bystyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt
eventuelle regler for moderasjoner og friplasser.
5.2 Informasjon om foreldrebetaling og beregningsgrunnlag utarbeides i sammenheng med den årlige
budsjettbehandlingen.
5.3 Alle aktiviteter, også heldagsturer i skolens ferier, skal være gratis og tilgjengelig for alle elever i
skolefritidsordningen.
6. Åpningstid
6.1 Skolefritidsordningen gir tilbud alle virkedager med unntak av skolens planleggingsdager.
6.2 Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 17.00, tilpasset behovet ved de
enkelte skolene og etter drøfting i brukerråd.
6.3 Innenfor tildelt budsjettramme skal skolen alene eller i samarbeid med andre tilby sommeråpen
SFO.
6.4 Alle barn skal ha ferie fra SFO og den gjennomføres med 3 uker i sommerferien og 5 dager i
løpet av skoleåret på skolens planleggingsdager.
6.5 Tiden barnet tilbringer i SFO regnes som total tid på skolen minus oppholdstiden til undervisning.
Summen som da framkommer for hel uke skal samsvare med timetallet i betalingssatsen.
6.6 Det kan avtales avregning over lengre perioder når foreldres arbeidstid tilsier det.
6.7 Oppholdstid i SFO på ferie og fridager regnes likt med skoledager.
B.
Bystyret tar til etterretning det arbeidet som gjøres for å utvikle og sikre kvalitet i innholdet i tilbudet.
C:
Bystyret ber om en sak der omfang og kostnader i forbindelse med fysioterapi-/helsetilbud i SFOtida for barn med nedsatt funksjonsevne vurderes.
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