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Foresatte med barn i SFO 
 

 
 

Informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO 
 
I desember 2020 ble det i kommunestyremøte vedtatt økte satser for SFO gjeldende 
fra 1. januar 2022. Informasjon om økte satser skal tidligere være sendt ut. 
 
Sats 1 Fra 1-7  timer pr skoleuke pr måned  kr 1500 
Sats 2 Fra 7-14   timer pr skoleuke pr måned kr 2800 
Sats 3 Fra 14 ->  timer pr skoleuke pr måned kr 3900  
 
 
Foresatte kan søke Fauske kommune om redusert foreldrebetaling. Redusert 
foreldrebetaling er regulert i Forskrift til opplæringslova: 
 

§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1.–4. årstrinn 

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 
1.–4. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til 
hushaldet, dersom: 

a. foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet  
det siste året, eller 

b. det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga  
for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet. 

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir 
det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet 
og ut skoleåret. 

Betaling for kost kan komme i tillegg. 
 
 
Husholdningens samlede lønn og kapitalinntekter avgjør om søker får redusert 
foreldrebetaling. I Fauske kommune kan ikke lønn og kapitalinntekter overstige følgede nivå 
for de ulike SFO satsene for å utløse redusert foreldrebetaling.  
Sats 1 kr 250.000 
Sats 2 kr 466.670 
Sats 3 kr 650.000 
 
Satsene gjelder perioden frem til 31. desember 2022 dersom satsene ikke endres. 
 
 
Søknadsskjema er tilgjengelig ved henvendelse til SFO ledere, eller på kommunens 
hjemmeside under grunnskole. 



 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Erik Alvestad 
Enhetsleder skole 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 


