TYNSET KOMMUNE

Søknaden sendes til:
Kvikne skole og barnehage, 2512 Kvikne

SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN
KVIKNE SKOLE for skoleåret 2019/20
(Søknadsfrist for hovedopptak er 31. mars, men det kan søkes gjennom hele året)

BARNETS NAVN:

FØDSELSNUMMER (11 siffer):
KJØNN:

Jente

NASJONALITET:

Gutt

Søkers tlf.:
Søkers adresse:

FARS NAVN:

Personnr.:

Arbeidssted:

Tlf. arb.:

MORS NAVN:

Personnr.:

Arbeidssted:

Tlf. arb.:

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:

Overordnet pedagogisk og administrativt ansvar: Rektor, Kristoffer Sørensen.
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.
Åpent i skolens ferier dersom det melder seg mange nok. Stengt i barnehagens ferier og på skolens / barnehagens
planleggingsdager.
SFO-året starter ved skolestart. Åpent fra kl. 07.00 til kl. 16.15.
Nye barn som ønsker å starte før nytt skoleår må betale full feriepris (kr 305,- pr. dag).
Telefonnr.: 62 48 55 20
e-post: skole.kvikne@kvikne.no
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.
SFO vil ha sin base i skolens lokaler, men vil samarbeide med barnehagen. SFO tilbudet vil også ha barnehagen som base
hvis det er få elever som benytter seg av tilbudet.
Krysser en av for morgen betaler man for hele åpningstida, fra 07.00 – til skolestart 08.30
Krysser en av for ettermiddag betaler man for hele åpningstida fra skoleslutt 14.00 / 12.30 – 16.15.
.

Satser for betaling av SFO :
Over 10 timer = 50,- kr pr. time
Under 10 timer = 55,- kr pr. time
Over 15 timer = 2.315,- pr. mnd.
Over 20 timer = 2.795,- pr. mnd.

.

Ønsket alternativ

Morgen

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1,5 t

1,5 t

1,5 t

1,5 t

1,5 t

2,0 t

2,0 t

4,0 t

3

2,0 t

Full dag
Ettermiddag

Det betales ikke tillegg for kost.
Det gis ikke søskenmoderasjon, søknad om friplass behandles av NAV.
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