Søknad om plass i skulefritidsordninga (SFO)
Dette skjema skal nyttast av alle som søkjer plass i skulefritidsordninga i Bømlo.
Utfylt skjema skal leverast til skulen det vert søkt om plass.
Søknadsfrist er 01.05. Alle søkjarar vil få skriftleg melding om plass i SFO innan 10.06.

Prisar SFO 2020 - 2021: (set kryss for kva type plass de søkjer)
Berre morgonplass

930,-

pr. mnd.

Inntil 9 timar kvar veke

1400,-

pr. mnd.

Inntil 16 timar kvar veke

2295,-

pr. mnd.

100% plass
Tillegg for ferie- og fridagar
Timepris

2797,280,58,-

pr. mnd.
pr. dag
pr. time

1.
2.

Det er halv sats for månadane august og juni.
Det vert gjeven søskenmoderasjon for eit eventuelt barn nr. 2 (25%). Gjeld både fast plass og enkeltdagar.

3.

Det ordinære SFO-tilbodet fylgjer skuleruta.

4.

Det skal organiserast SFO-tilbod på skulen sine ferie- og fridagar på Svortland skule. Dette tilbodet er ope for
brukarar frå heile kommunen.

5.

Det ein føresetnad at det minst er 5 brukarar på skulefridagar for at det skal bli gitt slikt tilbod på Svortland skule.

6.

Det er ei gjensidig oppseiingsfrist på 2 månader, rekna frå den første i kvar mnd.

Påmeldingsdel
Namn på barnet:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Klassesteg (søknadsår):

Namn på føresette:

Adresse:

Tlf. (privat og arbeid):

E-post:

Namn på føresette:

Adresse:

Tlf. (privat og arbeid):

E-post:

Namn på andre søsken i SFO:
Me søkjer plass på følgjande skule:

Velg skule.

Me vil nytta SFO slik: (bruk kvartersintervall, t.d. 0715, 0730, 0745, 0800 – 1515, 1530, 1545, 1600)
Berre morgonplass frå kl:
Før skuletid følgjande dagar:

Etter skuletid følgjande dagar:

Månd. frå kl.

Onsd. frå kl.

Månd. til kl.

Onsd. til kl.

Tysd. frå kl.

Torsd. frå kl.

Tysd. til kl.

Torsd. til kl.

Fred. frå kl.

Faktura skal sendast til:

Fred. til kl.

Namn:
Postadresse:
Postnr / poststad:

Stad/dato:

Signatur:

Skjema / pris sist revidert: 17.01.2020
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