
S98/00086 

 

Gløttvegen 2 
7750  Namdalseid                                                               

Fylles ut og sendes 
Servicekontoret 

Ønsket oppstartsdato:   

 Utfylt skjema behandles 
fortrolig. 

Søknaden  mottatt:__________ 
 

 

SØKNAD OM OPPTAK I SKOLEFRITIDSORDNINGA I NAMDALSEID 2018/2019 
(søknadsfrist 01.03.2017) 

 

Barnets navn: 
   

Personnr. (11 siffer): 

Mors navn: Personnr. (11 siffer): 
 

Fars navn: Personnr. (11 siffer): 
 

Adresse: Telefonnr.: 
 

 

Arbeidssted mor: Arbeidssted far: 
 

Telefon arb. mor: Telefon arb. far: 
 

 

VI SØKER OM PLASS VED (kryss av i tabell for den skolen dere søker SFO); 
 

NAMDALSEID 
SKOLE - SFO 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG 
(skoleonsd.) 

TORSDAG 
 

FREDAG 

0700 – 0830       
1400 – 1630      
      

STATLAND 
SKOLE - SFO 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG 
(skoleonsd.) 

TORSDAG 
 

FREDAG 

0700 – 0830       
1400 – 1630       

 

Ordinære tilbud omfatter; 
 

1. Morgen SFO – kl. 0700 – 0830  
Omfatter tilbud kun på morgenen på de ordinære skoledagene for 1. – 4. trinn i samsvar med skoleruta. 

2. Ettermiddag SFO – kl. 1400 – 1630   
Omfatter tilbud kun på ettermiddag på de ordinære skoledagene for 1. – 4. trinn i samsvar med skoleruta. 

3. Morgen og ettermiddag – kl. 0700 – 0830 og 1400 – 1630   
Omfatter tilbud morgen og ettermiddag på de ordinære skoledagene for 1. – 4. trinn i samsvar med skoleruta. 
 

Utvidet tilbud nr. 1 omfatter skolens planl.dager og koster kr. 345,- pr. dag; 
 

4. Planleggingsdager – kl. 0700 – 16.30 
Omfatter tilbud hele dagen på planleggingsdager for 1. – 4. trinn i samsvar med skoleruta. 

 

 
Mand. 13.08.18 

 

 
Tirsd. 14.08.18 

 

 

Onsd. 15.08.18 

 

 
Fred. 30.11.2018  

 

 
Tirsd. 23.04.2019  

 

 
Fred. 21.06.2019  

 
 

Utvidet tilbud nr. 2 omfatter; 
 

5. Frionsdager – kl. 0700 – 16.30 
Omfatter tilbud hele dagen på ordinære frionsdager for 1. – 4. trinn i samsvar med skoleruta. 
Høstferie, vinterferie, fra skoleslutt i juni til 1. juli og fra 1. august til skolestart - Omfatter tilbud 

kl. 0700 – 1630 på aktuelle dager. 

 

Av hensyn til bemanning ber vi om at det krysses av for ønsket opphold under pkt. 4 og 5; 

 

 
 

Frionsdager 

 

 
 

Fra 01.08. fram til skolestart 

 

 
 

Høstferie 

 

 
 

Vinterferie 

 

 
 

Fra skoleslutt til 01.07. 
 
 

Skoleåret 2018/2019 - skolestart torsd. 16.08.18 – skoleslutt torsd. 20.06.19 
 
 

Med forbehold om endringer underveis! 
 

Om åpnings- og oppholdstid og betalingssatser ved skolefritidsordningen – se baksiden av arket. 
 
Dato: …………… Underskrift foreldre/foresatte: ……………………………………………………….  
       



 
OPPLYSNINGER OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN. 
 

Vedtekter for SFO i Namdalseid kommune er vedtatt i kommunestyret 13.2.2014. Revidert 
15.3.2017. 
 

Utdrag fra vedtektene gjengis nedenfor.   
 

Ellers finnes vedtektene på kommunens hjemmeside http://namdalseid.kommune.no 
 

 

ÅPNINGSTID NAMDALSEID og STATLAND SKOLE: 
Mandag, tirsdag, onsdag (skoleonsd.), torsdag og fredag (før skoletid): Kl.   07.00 – 08.30 
Mandag, tirsdag, onsdag (skoleonsd.), torsdag og fredag (etter skoletid): Kl.   14.00 – 16.30 
Frionsdager, planleggingsdager, høstferie og vinterferie Kl.   07.00 – 16.30  
Fra 1. august til skolestart og fra skoleslutt i juni til 1. juli Kl.   07.00 – 16.30 

 
OPPTAK. 
 

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud til elever i 1. – 4. klasse. Funksjonshemmede barn og barn 
med særlige behov har utvidet rett til plass t.o.m. 7. klasse. 
 

Plass i SFO tildeles fast fram til det foreligger oppsigelse eller til eleven må slutte i SFO p.g.a alder. 
 
Søknad om endring av plass og oppsigelse av plass fra foresatte skal skje skriftlig og sendes 
Servicekontoret.  Dette må gjøres med minst 1 måneds varsel.  Det skal betales for oppsigelsestiden.  
 

Oppsigelse etter 1. april medfører at foreldrebetaling må innbetales for resten av skoleåret. 
 
FORELDREBETALING. 
 

Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen fastsettes av kommunestyret og er fra 01.01.2018 
slik: 
 

Morgen SFO – Inntil 8 t./uke (morgen) Tilbud 1 Kr.    740,- pr. mnd. 

Ettermiddag SFO – Inntil 13,5 t./uke (ettermiddag)  Tilbud 2 Kr. 1.160,- pr. mnd. 

Oppholdstid – inntil 21,5 t./uke (morgen og ettermiddag) Tilbud 3 Kr. 1.900,- pr. mnd. 

Utvidet tilbud 1 – omfatter opphold på pl.leggingsdager kl. 0700-1630 Tilbud 4 Kr. 345,- pr. dag 

Utvidet tilbud 2 – omfatter alt under tilbud 5 inkludert ordinært tilbud  Tilbud 5 Kr. 2.200,- pr. mnd. 

Overtidsgebyr v/ for sen henting Kr.    345,- pr. påbeg. halvtime 
 

 Matpenger kommer i tillegg. Faktureres som en engangsinnbetaling for hvert semester 
– for høstsemesteret på oktoberfaktura, for vårsemesteret på marsfaktura. 
 

 Det gis ikke anledning til kjøp av enkelttimer eller enkeltdager utenom ordinært tilbud i 
SFO. 

 

 Det gis søskenmoderasjon på 25 % for barn nr. 2 og 50 % for fra og med barn nr. 3.  
 

 Det gis ikke andre tilpasninger som for eksempel 50% plass knyttet til delt omsorg 
og/eller turnus.  

 
 

Foreldrebetaling for ordinært tilbud skjer i 10 terminer pr. år med betalingskrav den første i hver 
måned med unntak av juli og august.  
 

INNHOLD. 
SFO omfatter tilsyn, omsorg og fritid. Innholdet utformes i samarbeid mellom elever, foreldre, skole og 
nærmiljø. 
 

Annen viktig info: 

 
Utdrag av Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Trøndelag – vedtatt av 

Fylkestinget 25.04.2018; 
 
2.6 SFO og leksehjelp  
Skyss til og fra SFO eller leksehjelp er ikke skoleskyss, og Fylkeskommunen har ikke 
ansvar for denne skyssen. 
Elever med skyssrettigheter, som har delplass i SFO, har krav på skoleskyss i forhold 
til den andelen de ikke er i SFO 

 

http://namdalseid.kommune.no/

