SFO SKOLEÅRET 2021-2022
Informasjon om SFO-tilbudet ved Lillehammer Steinerskole
FORMÅL:
Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til alle elever på 1.- 4. års trinn, men kan også tilbys elever fra 5 klasse
hvis det er kapasitet til det. Opplæringslovens krav om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø,
gjelder også i skolefritidsordningen (opplæringsloven § 9a).
ÅPNINGSTIDER
SFO følger skoleruta, men har i tillegg åpent på planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og vinterferien,
disse dagene er inkludert i prisen. På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. 09:00 om
morgenen og fra kl.13:00 til kl.16:30 om ettermiddagen.
På skole-fridager, i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 8:00 til kl. til 16:30.
Sommer-SFO (uke 26, 31,32 og 33) inngår ikke i månedsprisen, den har egen pris og påmelding.
PLASSALTERNATIVER OG PRIS
Det gis følgende tilbud:
1. 20% plass 1. dag pr. uke
2. 40% plass 2. dager pr. uke
3. 60% Plass 3. dager pr. uke
4. 80% Plass 4. dager pr. uke
5. 100% plass 5. dager pr. uke

kr 510,kr 1015,kr 1523,kr 2030,kr 2538,-

Alle som har fast plass, kan benytte morgenåpningstiden så mange ukedager de ønsker uavhengig av plassstørrelse.
Det gis også anledning til å benytte SFO bare om morgenen. For dette betales én pris uavhengig av hvor mange
morgener som benyttes.
Bare morgen-SFO:
kr 715,- pr. mnd.
Prisen beregnes som en årssum som fordeles på 10 månedlige innbetalinger. Det gis ikke avkortning i
månedsbetalingen selv om en ikke benytter SFO i høst- eller vinterferie.
Sommer-SFO (uke 26, 31,32 og 33) inngår ikke i månedsprisen, den har egen pris og påmelding.
Søskenmoderasjon
Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjonen utgjør 50 % reduksjon for nr. 2. barn, og 75 % for 3.
barn eller flere.
I vedlagte påmeldingsskjema krysses det av for plassønske og hvordan en ønsker å benytte plassen i ordinære
skoleuker.
NB! Det er viktig at alle som vil benytte seg av SFO om morgenen, krysser av for hvilke ukedager som ønskes –
det gjelder også for dem med ettermiddagsplass.
Plandager:
Det er tre plandager for SFO i løpet av året. På andre plandager og inneklemte dager har alle med fast plass
anledning til å benytte SFO fra kl. 08:00 til 16:30.
Ekstradager, omfatter også høst- og vinterferien:
For alle med fast plass er det mulig ved behov å utvide oppholdstiden i SFO med en eller flere ekstradager per
uke. For dette betales en pris per dag. Behovet for ekstradag må meldes minst en dag i forveien. Det er også
mulig for elever uten fast plass å benytte seg av slike ekstradager.
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Ekstradager i skoletiden:
kr 185,- per dag for elever med fast plass.
kr 280,- per dag for elever uten fast plass.
Ekstradager i høst- og vinterferien
kr 280,- per dag, for elever uten fast plass.
OPPSIGELSE eller reduksjon av SFO-plassen
En eventuell oppsigelse eller reduksjon av plassen gjelder fra den 1. i måneden, med en måneds
oppsigelsesfrist.

(Klipp av lever til skolen)

PÅMELDINGSFRIST FOR SFO SKOLEÅRET 2021-2022 er 30.04.2021

PÅMELDING
Kryss av for ønsket plassalternativ og hvilke ukedager som ønskes.
Kryss også av linje 7 for evt. bruk av morgen SFO.
Barnets navn:

Klasse:

Plassalternativ:
1
100% 5 ettermiddager

man

2

80%

4 ettermiddager

Kryss av for dag:

3

60%

3 ettermiddager

Kryss av for dag:

4

40%

2 ettermiddag

Kryss av for dag:

5

20%

1 ettermiddag

Kryss av for dag:

Morgen SFO

Kryss av for dag

7

Eleven blir hentet i SFO

tir

ons

tor

Eleven skal ta buss* hjem kl:___________

*OBS
Ifølge Oppland Fylkeskommunes skoleskyssreglement har elevene IKKE rett til skoleskyss til og fra SFO eller
etter leksehjelp. Unntaket er elever med funksjonshemming. (Punkt 1.2.7 i «Regler og rutiner for
grunnskoleskyss»).
Dette innebærer at elever som skal benytte bussen til eller fra SFO, må ha et eget busskort.

Andre opplysninger:

Underskrift:

Sted/ dato:
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