
Tabell for oppholdsbetaling i SFO fra 01.01.2023 
Betaling for SFO vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling. 
Det kreves oppholdsbetaling for 11 måneder. Juli er feriestengt/betalingsfri. 
Kommunale moderasjonsordninger ble fjernet fra 1.8.2022. 

Opphold pr uke / priser pr. måned Pris fra 1.1.2022* Pris fra 1.1.2023* 
Alt.1   0 - 6,5 timer    585 kr pr.mnd 595 kr pr.mnd 
Alt.2   7 - 10 timer    1115 kr pr.mnd 1135 kr pr.mnd 
Alt.3  10,5 – 13,5 timer    1485 kr pr.mnd 1510 kr pr.mnd 
Alt.4  14 - 17 timer   1980 kr pr.mnd 2015 kr pr.mnd 
Alt.5 17,5 – 21,5 2455 kr pr. mnd 2495 kr pr. mnd 
Alt.6  22- 2880 kr pr mnd 2925 kr pr mnd 
Fridag regnes som 8 timer, morgen som 1 time og ettermiddag som 2,5 timer. Opphold/priser gjelder faste dager pr 
måned.  
* Gratis kjernetid for elever på 1. trinn ble innført fra 1.8.2022 og for elever på 2. trinn fra 1.8.2023 (inntil 12 timer).
Lavere betaling beregnes ut fra  omsøkt opphold pr uke.

Opphold / Priser pr. gang Pris fra 1.1.2022 Pris fra 1.1.2023 
Kjøp av ekstra fridag for de som har ordinær plass 240 245 
Kjøp av fridag for de som ikke har ordinær plass 330 340 
Kjøp av ekstra morgen 60 65 
Kjøp ekstra ettermiddag 150 155 
Gebyr ved sein henting (etter stengetid) 330 340 
Sats pr. dag utenom skoleruta (ferie-/fridager m.m.) 215 260 

Gratis plass: 
Elever med særskilte behov i 5. – 7. trinn har rett på gratis SFO (uten søknad). 

Lavere betalingssatser eller gratis plass i SFO etter egen søknad: 
Redusert foreldrebetaling pr barn med maksimum 6% av husholdningens samlede inntekt, regulert etter 
regjeringens satser for barnehage. Dette gjelder også deltidsplasser.  
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