ALVDAL KOMMUNE

postmottak@alvdal.kommune.no

Gjelen 3, 2560 Alvdal

U.off. §13

SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN
ALVDAL BARNESKOLE
(Søknadsfrist for hovedopptak er 30. april, men det kan søkes gjennom hele året, med minst en ukes
behandlingstid)
BARNETS NAVN:
FØDSELSNUMMER (11 siffer):
KJØNN:
Jente

NASJONALITET:
Gutt

Søkers tlf.:
Søkers adresse:

FARS NAVN:

persnr.:

Arbeidssted:

Tlf. :

MORS NAVN:

Persnr.:

Arbeidssted:

Tlf..:

EV. SAMBOER:
Arbeidssted:

Tlf. arb.:

HVEM BOR BARNET SAMMEN MED (mor, far, samboer som ikke er forelder):
SÆRLIGE OPPLYSNINGER (eventuelt på eget ark):

Dato:

Underskrift betaler:

Overordnet pedagogisk og administrativt ansvar: Ass. rektor Unni Bjørkedal
Daglig leder: Camilla Skogli

Alvdal barneskole, Sjulhusveien 94, 2560 Alvdal

postmottak@alvdal.kommune.no

ALVDAL KOMMUNE
Gjelen 3, 2560 Alvdal

U.off. §13
Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud ut over undervisningstida for barn
i 1. - 4. klasse, men barn i 5. - 7. klasse kan få plass dersom de har spesielle behov.
Det søkes på eget skjema for skolens sommer-, høst- og vinterferie.
Prisen blir kr 320,- pr. dag, minus det dere betaler for ei uke til vanlig.
Skjema på SFO, eller kommunens hjemmesider.
Stengt på planleggingsdager.
SFO-året gjelder fra 15.08. Det betales for 10 mnd., juli og august er betalingsfrie.
Ekstradager og ekstrabolker kan kjøpes når det er rom for dette.
Pris kr 320,- pr. dag/timepris pr. bolk.
Åpningstiden er fra kl. 06.45 til kl. 16.45.
Telefon nr : 62489070 / 62489077
Oppsigelse av SFO.

Oppsigelsestiden er en måned. Oppsigelsen må foreligge og sendes kommunen innen utgangen av måneden.
Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Beskrivelse av tilbud og pris.
Ved bruk av SFO opptil 15 timer betales det for antall timer en benytter tilbudet.
F.o.m. bruk i 15 timer eller mer betales det månedspris.
Krysser en av for morgen betaler man for hele åpningstida, fra 06.45– til skolestart 08.30 = 1,75 time.
Krysser en av for ettermiddag betaler man for hele åpningstida fra skoleslutt 12.45 eller 14.05 – 16.45= 4,0 eller 2,75
timer.
Krysser en av for hel SFO-dag 1. og 2.trinn, betaler man for 9 timer

Satser for betaling av SFO pr 1.1.2019: (fastsettes av kommunestyret)
10 - 15 timer pr. uke = 50,- kr pr. time
Under 10 timer pr. uke = 55,- kr pr. time
15 - 20 timer pr. uke = 2.340,- pr. mnd.
Over 20 timer pr. uke = 2.820,- pr. mnd

Kryss av for ønsket alternativ
Mandag

Morgen

1,75 t

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1,75 t

1,75 t

1,75 t

1,75 t

Hel dag
1. og 2.tr
9 t

Fra kl 12.45
(1. – 4. tr)
4t

3. og 4.tr
Ettermiddag

2,75 t

2,75 t

2,75 t
2,75 t

Det betales ikke tillegg for kost.
Det gis søskenmoderasjon. Søknad om friplass behandles av sosialkontoret.
Alvdal barneskole, Sjulhusveien 94, 2560 Alvdal

