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Derfor vil SV gjøre SFO gratis i hele landet. Sånn kan vi sikre
at SFO blir et fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et
variert tilbud til alle barn, uavhengig av foreldres inntekt og
bakgrunn.
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SV vil at alle barn på barnetrinnet skal få være med på leken.
I dag preges skolefritidsordingen av at prisene og tilbudet
varierer stort mellom kommunene. Noen steder må foreldre
betale opp mot 40.000 kroner i året for ett barn i SFO. Alt for
mange må ta barna ut av SFO tidligere enn de egentlig ønsker.
Skolen skal bidra til å utjevne forskjeller, og det er veldig
uheldig at kun foreldre med romslig økonomi har råd til å
sende barna sine på SFO.

SV vil at alle barn på barnetrinnet skal få være med på leken.
I dag preges skolefritidsordingen av at prisene og tilbudet
varierer stort mellom kommunene. Noen steder må foreldre
betale opp mot 40.000 kroner i året for ett barn i SFO. Alt for
mange må ta barna ut av SFO tidligere enn de egentlig ønsker.
Skolen skal bidra til å utjevne forskjeller, og det er veldig
uheldig at kun foreldre med romslig økonomi har råd til å
sende barna sine på SFO.

Gratis SFO

Gratis SFO

●

ha flere ansatte og et sterkere lag rundt eleven ved å styrke
samarbeidet mellom skole og SFO

●

●

heve kvaliteten i SFO. Skolen og SFO skal være en del av
lokalsamfunnet ved å stimulere til økt samarbeid med
kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og
næringsliv, som kan støtte opp under skolens brede syn på
kunnskap og kompetanse

●

●

gjøre SFO gratis. SFO skal være åpen timene før og etter
skoletid for 1.–4. trinn, og for barn med særskilte behov for
1.-7. trinn

●

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)
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