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Ås, 30.03.2022 
 
 

 
Til alle foresatte med barn på 1.trinn høsten 2022  
 

Informasjon om 12 gratis uketimer for 1. trinn SFO fra 1. august 
Når deres barn begynner på skolen til høsten får dere også tilbud om 

Skolefritidsordning (SFO). Det er vedtatt en ny, nasjonal ordning for kommende 
1. trinn, der det tilbys 12 timer gratis opphold på SFO hver uke. I tillegg til dette 
kan en kjøpe helplass. Ordningen gjelder for alle skolestartere skoleåret 

2022/2023.  
 

Ås kommune tilbyr gratistimene på ettermiddagene, fra skoleslutt og til et fast 
klokkeslett hver ettermiddag. Elever på 1. trinn kan være ca. 2,5 timer på SFO 
etter skoleslutt mandag – torsdag, og ca. 2 timer etter skoleslutt på fredag, uten 

foreldrebetaling. I tillegg omfatter gratisordningen 3 dager opphold i ferier der 
skolen er stengt og SFO er åpent.  

 
I Ås slutter elever på 1. trinn på ulike tidspunkter. Det vil derfor være forskjellige 

tidspunkter for når elevene slutter på SFO, for de forskjellige 
skolefritidsordningene. På Brønnerud, Kroer, Sjøskogen og Solberg kan elevene 
være gratis på SFO frem til kl. 15.45 mandag til torsdag og til kl. 15.15 på 

fredager. På Nordby, Rustad og Åsgård kan elever på 1. trinn være gratis på SFO 
frem til kl. 16.00 mandag til torsdag og til kl. 15.30 på fredager.  

 
Sluttidspunkt Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Klokka 15.15     Brønnerud  

Kroer 

Sjøskogen 

Solberg 

Klokka 15.30     Nordby 

Rustad 

Åsgård  

Klokka 15.45 Brønnerud  

Kroer 

Sjøskogen 

Solberg 

Brønnerud  

Kroer 

Sjøskogen 

Solberg 

Brønnerud  

Kroer 

Sjøskogen 

Solberg 

Brønnerud  

Kroer 

Sjøskogen 

Solberg 

 

Klokka 16.00 Nordby 

Rustad 

Åsgård 

Nordby 

Rustad 

Åsgård 

Nordby 

Rustad 

Åsgård 

Nordby 

Rustad 

Åsgård 

 

 

Nye nasjonale forskrifter er ute på høring, og skal etter planen fastsettes før 
sommeren. Når forskriften fastsettes, kan det medføre nasjonale føringer som Ås 
kommune må følge. Det tas derfor forbehold om at organiseringen av 

gratistimene, både når timer legges og fratrekket for gratistimer i 
oppholdsbetaling for heltid, kan måtte endres. Endringene kan komme i løpet av 

skoleåret 2022/2023 eller ved oppstarten av skoleåret 2023/2024.   

mailto:post@as.kommune.no
https://www.as.kommune.no/skolenes-start-og-sluttidspunkter-skoleaaret-2021-2022.6400721.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/2130
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Helplass 1. trinn 

Foresatte som ønsker at sitt barn skal være på SFO på morgenen før skolestart, 
lengre ettermiddager eller flere dager opphold i feriene, kan søke helplass i SFO. 

En helplass for 1. trinn vil koste kr. 1 725 kr. pr. måned. Her trekkes 12 timer 
gratis SFO fra oppholdsbetaling helplass, som er kr. 3 317. Med helplass har 
barnet opphold alle dager og alle ferier der skolen er stengt og SFO er åpent.   

 
Priser i SFO fra 01.08.2022 

 

Plasstype Pris pr 

måned 

Omfang 

12 timer ettermiddager 1. trinn Gratis Fra skoleslutt og til kl. 15.45 eller 

16.00 man-tors, til kl. 15.15 eller 15.30 

fredager. 3 dager i ferieuker. 

Helplass 1. trinn Kr. 1 725 Alle dager og alle ferier 

Deltidsplass 2.- 4. trinn Kr. 2 488 

 

Fast fordeling av inntil 10 timer pr. uke 

og 3 dager i ferieuker.  

Helplass 2.- 4. trinn Kr. 3 317 Alle dager og alle ferier  

 
I Ås kommune følger vi de nasjonale moderasjonsordningene som gjelder for 
redusert foreldrebetaling i SFO grunnet lav inntekt. Les mer om redusert betaling 

i SFO på kommunens hjemmesider.  
 

Søk om plass i SFO 
Du søker om SFO- plass via Oppvekstportalen, som du finner på kommunens 
hjemmesider. Søknadsfristen er utsatt til 20. april. Alle som har fått skoleplass 

får SFO-plass på samme skole. De nye søkealternativene for 1. trinn vil være 
tilgjengelig i oppvekstportalen fra og med 1. april 2022. Dersom du allerede har 

søkt helplass for din skolestarter og fremdeles ønsker dette, trenger du ikke 
gjøre noe. Din foreldrebetaling blir kr. 1 725 pr. måned. Har du søkt helplass, 
men ønsker heller en gratisplass, tar du kontakt med egen SFO på den skolen 

barnet ditt skal begynne på. Du finner kontaktinformasjon på kommunens 
hjemmeside. SFO- leder på din skole kan også hjelpe deg med andre spørsmål 

du måtte ha.  
 
Ås-skolen ønsker alle 2016- barn velkommen i skole og SFO, ser frem til å ta 

imot skolestarterne!  
 

Med hilsen, 
 
Vibeke Aaser Grønli 

Virksomhetsleder grunnskole 

mailto:post@as.kommune.no
https://www.as.kommune.no/sfo-skolefritidsordningen.567151.no.html
https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm
https://www.as.kommune.no/sfo-skolefritidsordningen.567151.no.html
https://www.as.kommune.no/sfo-skolefritidsordningen.567151.no.html
https://www.as.kommune.no/grunnskoler-i-aas.560535.no.html
https://www.as.kommune.no/grunnskoler-i-aas.560535.no.html

