SØKNAD OM PLASS I
SKOLEFRITIDSORDNING

RØDØY KOMMUNE
Oppvekstetaten
Tlf. 75098025

OPPLYSNINGER OM BARNET:
Barnets navn

Fødselsnr 11 siffer:

Skole

Klasse skoleåret 2020/2021

OPPLYSNINGER OM FORELDRENE (event. andre som har omsorg for barnet):
Mors navn:

Fødselsnr. 11 siffer:

Adresse:
Email:

Telefonnr.privat:

Arbeidsgiver

Telefonnr.jobb:

Fars navn:

Fødselsnr. 11 siffer:

Email:

Telefonnr.privat:

Arbeidsgiver

Telefonnr.jobb:

SKOLEFRITIDSORDNING:
Det søkes om plass i følgende SFO:
Ønsket oppholdstid:

□
□
□

1-10 timer pr. uke

kr. 1280,- pr. mnd

over 10 timer pr. uke kr. 1505,- pr. mnd

Helårs SFO
kr. 2650,- pr. mnd
Tilbud på skolefrie dager, med unntak av Juleuken,
påskeuken og 3 uker sommerferie. Tilbudet kan bli
samordnet med barnehage – eller annen skolekrets hvis
det er få søkere. Det må søkes og betales for hele
skoleåret, ikke for enkeltmåneder.
Oppgi hvilke dager det søkes plass
for

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Helseopplysninger som barnhagen bør kjenne til. (eks. allergier)

Annet:

Vedtektene for SFO i Rødøy kommune
§ 4. ORGANISERING
a) SFO-ordning etableres og drives i skolen eller barnehagen
b) SFO-ordning kan opprettes ved at et tilstrekkelig antall påmeldes til ordningen. Til egen SFOavdeling bør antallet være minimum 5 plasser, dersom ikke andre momenter tilsier et lavere
antall.
c) SFO kan drives i barnehagen. Forutsetningen er at det er tilstrekkelig plasser til disposisjon
samtidig med at bemanningens størrelse er tilfredsstillende

KRITERIER FOR OPPTAK:
Hvis det er flere søkere enn SFO har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:
a. Barn med særlige behov kan taes inn foran andre søkere. Det forutsettes at det ligger en
faglig vurdering til grunn for vurdering av situasjonen og en anbefaling om inntaket.
b. Yngre barn bør til en viss grad gå foran eldre barn
c. Inntaket kan taes opp til ny vurdering om det skjer endringer i de forutsetninger som er lagt
til grunn for inntaket.
Søknadsfrist er 1.mars 2020
Det er 1 måneds skriftlig oppsigelsestid.
Søknad leveres i den skolefritidsordningen som det søkes plass i eller sendes:
Rødøy kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 8185 Vågaholmen.
Sted - dato
Underskrift – foresatt

Underskrift foresatt

