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Forslag fra SP v/Iren Beate Teigen om endring: 
Endring av vedtektene for SFO, § 9: Behovet for sommer-SFO i hver krets avklares 
innen 1. april hvert år i Lurøy kommune. 
Dette innarbeides i vedtektene. 
Begrunnelse: Det er viktig at foreldrene opplever dette som en tjeneste de kan 
benytte seg av og at de får tidlig beskjed om at behovet dekkes eller ikke av 
kommunen innenfor en god tidsfrist før sommeren slik at det ikke er usikkerhet 
rundt tjenesten som tilbys. 
 
Forslag fra SP v/Iren Beate Teigen om tillegg: 
Det bes også om at man ser på om søskenmoderasjon også skal gjelde for familier 
med barn både i barnehage og SFO og hvilke kostnader som vil følge med en slik 
ordning. Sak legges fram på dette i neste kommunestyremøte. 
 
Forslag fra I. B. Teigen vedtatt med 18 mot 1 stemme. 

 
 
 
Enstemmig vedtak: 
 
 Fra 01.08.19 blir foreldrebetalingen i SFO slik: 
 Halv plass inntil 7 t/u (til kl. 1400/skoleslutt) kr    880,- pr måned 
 Hel plass inntil 16t/u (til kl. 1600/1615) kr 2 012,- pr måned 
 Matpenger (gjelder hel plass) kr 17,- pr måltid / kr 340,- pr mnd. 
   
                (Dersom elever har fritidstilbud i barnehagen utenom skoleruta, betales det etter  
 gjeldende barnehagesatser). 
 
 Søskenmoderasjon for SFO: 
 30 % moderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3, 4 osv. 
 (Som første barn regnes den yngste.) 
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