
 
 

Søknad til skolefritidsordningen 2022-23 
for elever i 1. klasse 

 
 
Det er nasjonalt innført 12 timers gratis SFO for elever på 1. trinn.  
Søkes det for flere barn, må det sendes eget skjema for hvert barn. 
Med forbehold om nok barn til oppstart. 
 
Konfidensielt 

1. 
Opplysninger 
om barnet 
 

 

Barnets navn (etternavn, fornavn): Fødselsdato og pers. nr.: 

Adresse: Klasse: 

Postnr. og poststed:  
         gutt            jente 
  

2. 
Opplysninger 
om barnets 
familie 

Hvem har omsorgen for barnet? 
 

         Begge foreldrene 
 
       Mor alene 
 
       Far alene 
 
       Andre 

 

Sivilstand: 
 
          Gift/samboer 
 
 
          Enslig forsørger 
 
 
 

Far (etternavn, fornavn): Fødselsnr. (11 siffer): 

Yrke/stilling: Tlf. jobb: Tlf. privat/mobil: 

Mor (etternavn, fornavn): Fødselsnr. (11 siffer): 

Yrke/stilling (etternavn, fornavn): Tlf. jobb: Tlf. privat/mobil: 

Vedrørende fødselsnummer: Må oppgis for registreringen av SFO betaling til 
skattemyndighetene slik at fradrag for utgifter til barnepass kommer på skattemeldingen. 
 
Hvem av foresatte skal ha faktura tilsendt:  Mor                Far 



3. 
Andre 
opplysninger 
av betydning 

(Eks. diabetes, allergi) 

 
4. 
Betaling 
 
 
Oppsigelse 
 
 
 

 
Det betales for 11 mnd per år. Juli er betalingsfri. Faktura sendes den 1. hver måned. 
Påmeldte dager er bindende for betaling.  
 
Det er 1 måned oppsigelsestid, med virkning fra og med den 1. i påfølgende måned hvis barnet 
tas ut av SFO. Ved reduksjon av antall dager barnet er i SFO gjelder samme oppsigelsestid. 
Oppsigelse eller melding om reduksjon skal meldes skolen skriftlig. 
 
Gjensidig oppsigelsestid og søknad om endring til mindre plasstype er 1 måned. 
Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden. Plassen kan ikke sies opp eller endres etter 1. 
april for inneværende skoleår, unntak ved flytting eller skolebytte.  
 
SFO-eier kan si opp plassen ved manglende innbetaling og ved overskridelse av vedtektene.  

 
 

5. Opphold og betalingssatser 
Skoleårsplass følger skoleruten. Det må spesifiseres om man ønsker plass morgen og ettermiddag eller kun 
ettermiddag. For at vi kan tilby helårsplass, må det være minimum 3 barn som har behov. 

SFO er stengt i jul- og påskeferie, 5 planleggingsdager og 4 uker i juli.  

Åpningstider: Kl 07.00-17.00 

 SFO-plass Matpenger Totalt 

 
Skoleårsplass 
100%, morgen og 
ettermiddag 

1 214 kr 200 kr 1 414 kr 

 
Skoleårsplass 
100%, kun 
ettermiddag 

 994 kr 180 kr 1 174 kr 

 
Skoleårsplass 
60%, kun 
ettermiddag 

 654 kr 130 kr  784 kr 

 
Skoleårsplass 
40%, kun 
ettermiddag 

 Gratis  90 kr 90 kr 

 
Helårsplass100%, 
(inkl. høstferie, 
vinterferie, hele 
juni og august) 

1 914 kr  220 kr  2 134 kr 

 
Drop-in kr. 300.- + kr. 10 matpenger, totalt kr. 310. Enkelttimer må bestilles dagen før, eller etter avtale 
hvis det oppstår et akutt behov.   
Det gis 25% søskenmoderasjon for barn 2,3 osv. 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 



Barnet blir 
hentet/drar hjem kl.:      

 
 
Eventuelle spørsmål/opplysninger:  

 

 
Jeg/vi har lest søknadsskjemaet og gjort oss kjent med innholdet i brevet hvor det blir orientert om 
skolefritidsordningen og godtar de reglene som gjelder. 
 
 
 
Dato: ……………………… Underskrift: …………………………………………………………………… 

 


