Søknad om plass på SFO, 2. – 4. klasse

Elevopplysninger
Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnr./sted

Klasse

Fødselsdato
Gutt

Jente

Foresatt 1 (fakturamottaker)
Samme som mottar faktura på skolebidrag. Endring på dette forholdet meldes skriftlig til skolen på eget skjema
Navn
Adresse
Telefon mobil

Postnr./Sted
Telefon arbeid

E-post adresse

Telefon arbeid

E-post adresse

Fødselsnummer 11 siffer *

Foresatt 2
Navn
Adresse

Telefon mobil

Sett kryss:

Ønsker hel plass

Ønsker halv plass

(2 dager i partallsuker/3 dager i oddetallsuker)

Allergier eller andre opplysninger som vi BØR vite om barnet:

Jeg/vi er innforstått med skolens ordensreglement som også gjelder for SFO.

Underskrift
Dato

Foresatt 1

Foresatt 2

*SFO skal levere opplysninger til skattemyndighetene om kostnader foreldrene har hatt til pass og stell av barn, derfor behøver vi
betalers fødselsnummer.

SFO 2. – 4. klasse
De fleste barn som går på skolen, har behov for et trygt og hyggelig sted å være etter endt skoledag,
før foreldre kommer fra jobb. Skolefritidsordningen er et tilbud for å imøtekomme dette behovet.
SFO er en viktig arena for barns utforsking, lek, sosiale samspill og etablering av vennskap - med
de gleder og utfordringer det fører med seg. Barnas samvær på fritidshjemmet blir en erstatning for
det barnefellesskapet som før utspilte seg blant "barna i gata".
2., 3. og 4. klasse har hver sin avdeling med egne ansvarspersoner og lokaler. Gruppene holder til i
underetasjen i ”Borgen”.

Åpningstider
2. – 4. klasse: Fra skoleslutt (13:25) til 16:45.
Det er mulig å søke om halv plass, 2/3 dager annenhver uke.

Ferier
Det tilbys SFO første uken etter skoleslutt i juni, to uker før skolestart i august, samt i vinterferie og
høstferie. Egne påmeldinger til SFO i ferier blir sendt ut i forkant.

Oppholdsbetaling
For oppdaterte priser, se www.rsio.no under fanen «Praktisk info».

Innmelding, endring og oppsigelse
De som søker plass på SFO fyller ut søknadsskjema som hentes på skolens kontor i Borgen eller
lastes ned fra vår hjemmeside www.rsio.no. Søknadsfristen til nytt skoleår er 1. juni.
Skolebarna meldes på skolefritidsordningen for alle fire årene. Det er anledning til å avslutte
tilbudet tidligere. Oppsigelsestiden er 1 – én – måned.
• Innmeldingen gjelder ut 4. klasse.
• Endring av antall dager og oppsigelse av plass kan gjøres med 1 – én – måneds varsel fra den 30.
i måneden.
• Alle som søker plass på SFO får plass, det sendes derfor ikke ut melding om at barnet er tildelt
plass.
• Ved behov for plass også i 5. klasse – ta kontakt med skolens kontor før 1. juni.
Utfylt søknadsskjema, samt andre henvendelser sendes til skolen eller til post@rsio.no.
Påmeldinger til ferie-SFO og daglig kommunikasjon rettes til sfo.hovseter@rsio.no eller man kan
ringe til leder på avdelingen.

