SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED ………………………………..SFO FOR SKOLEÅRET …………./………….
Barnets navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Klassetrinn:

Hovedforsørger:

Fødselsdato:

Adresse:

Telefon:

Ektefelle/samboer:

Fødselsdato:

Adresse:

Telefon:

Skal barnet ha leksehjelp?

(Sett kryss)

Ja:

Sett kryss ved tilbudet som ønskes. Hel plass tilsvarer 28 time pr. uke og halv plass tilsvarer inntil 14 timer pr. uke.
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Før skoletid:
06.30- 08.00
Etter skoletid:
14 00 – 16.30
Etter skoletid
12 00 – 16 30
Hel dag:
06.30 – 16.30

Nei:

Fredag:

(1.5t)
(2,5 t)
(4,5 t)
(10 t)

Merknader:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Sted:

Dato:

Underskrift:

Frist for å søke SFO og leksehjelp er 01.04. Påmelding til leksehjelp gjøres på eget skjema.
Snu for informasjon

VIKTIG Å MERKE SEG.
Kommunalt SFO – tilbud gis ved hver barneskole, dersom det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket.
Hver økt (morgen, ettermiddag, og hele skolefrie dager) som har mindre enn 5 barn påmeldt, vil ikke inngå i SFO tilbudet det påfølgende
året.
Ved færre barn påmeldt, kan tilbudet gis ved en av de andre SFO tilbudene i kommunen, eller at man administrativt søker et samarbeid
med nærmeste barnehage
Hovedopptak skjer etter søknadsfristen 01. april og gjelder for hele skoleåret.
Det gis tilbud om hele og halve plasser og det betales for den faktiske åpningstiden, og ikke timene den enkelte benytter seg av.
Den enkelte skolefritidsordning tilpasser åpningstiden etter behovet, innenfor en tidsramme på inntil 10 timer pr. dag.
SFO er stengt jul og påske samt hele juli måned. Tilbudet kan holdes stengt inntil fem planleggingsdager i året.
Skolen sender ut informasjon om SFO tilbud i høst- og vinterferie samt deler av sommerferien minst 4 uker før de aktuelle
dagene/periodene. Det er en forutsetning med det er minimum fem påmeldte barn, for at SFO skal holdes åpent ved den enkelte skole i
høst- og vinterferien samt deler av sommerferien. Dette innebærer at dersom det ikke er 5 barn påmeldt, vil en hovedregel være at
foreldrene får tilbud om en SFO plass ved en av de andre skolene. Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir refundert oppholdsbetaling,
dersom ikke tilbudet som gis benyttes.
Nye opptak av barn og økning av plass/endring av dager i løpet av året kan skje fra den 1. i påfølgende måned, forutsatt at det er ledig
kapasitet i forhold til eksisterende bemanning. Endring av plass kan gjøres en gang pr. år.
Det betales for opphold og kost i henhold til betalingssatser vedtatt av kommunestyret. Se http://sigdalskolene.custompublish.com/sfo for
opplysning om priser for tilbudet.
Foreldreinnbetalingen fordeles over 11 måneder, fra skolestart i august til skoleslutt i juni. Det betales for plassen, selv om barna ikke
møter. Innbetaling skjer månedlig til Sigdal kommune. Innbetaling er en forutsetning for å beholde plassen.
Det kan kjøpes enkeltdager under forutsetning av at det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning.
Ved for sen henting blir foreldrene belastet med et gebyr vedtatt av kommunestyret.
Oppsigelse og endringer må skje skriftlig og regnes fra den 1. i mnd. etter at den er mottatt. Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1.
april, må det betales ut skoleåret.
Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, selv om den ikke benyttes.
Det må også betales for plass som ikke er skriftlig oppsagt.
For mer informasjon om SFO ordningen, se http://sigdalskolene.custompublish.com/sfo.

