
Moderasjonsordninger i SFO

Fra 1. august 2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger i SFO.

 En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger 
med elever på 1. og 2. trinn.

 Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

Ordningene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. 

- Første ledd slår fast at kommunen skal ha en ordning som kan tilby reduksjon i 
foreldrebetalingen, slik at den per barn utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til 
husholdningen. Bestemmelsen gjelder kun for foreldre med barn på 1. og 2. trinn.

- Det er ikke en forutsetning at barnet har heltidsplass for at foreldrene skal omfattes av 
ordningen. Det betyr at foreldrebetalingen for en deltidsplass skal beregnes på samme 
måte som for en heltidsplass, og at det skal gis moderasjon dersom foreldrebetalingen 
overstiger seks prosent av husholdningens samlede inntekt.

Gratis skolefritidsordning

Paragraf 1B-3 omhandler gratis skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 5.–7. 
trinn.

Merknad til § 1B-3:
Bestemmelsen slår fast at tilbudet om skolefritidsordning til barn med særskilte behov på 5.–
7. trinn skal være gratis. Foreldrene til barn med særskilte behov vil også kunne være omfattet
av moderasjonsordningen om reduksjon i foreldrebetalingen ved lav inntekt på 1. og 2. trinn, 
dersom vilkårene er oppfylt.

Klikk på linken for å se mer om ordningen på utdanningsdirektoratet sine sider.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/forskrift-til-opplaringslova/kapittel-1b-
skolefritidsordninga/

Her finner du søknadsskjema for redusert foreldrebetaling / gratis skolefritidsordning:

https://skole.visma.com/leirfjord/Account/Login?returnUrl=%2Fleirfjord

Du kan søke hele året. For søknader sendt før 1. august vil vedtaket om innvilgelse av 
moderasjon gjelde fra 1. august og ut skoleåret. Dette gjelder også for søknader som blir sendt
1. august. For søknader sendt 2. august og senere, vil vedtaket ikke få virkning før første hele 
måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Klage på vedtaket reguleres av forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til kommunen etter 
hovedregelen i forvaltningsloven § 28 andre ledd.
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