
 

Innmelding til 

Skolefritidsordningen (SFO) 
Gjelder 1. til 4. klasse 

 
 

 
Elev 

Navn 

 

Født 

Adresse 

 

Postnummer/-sted Klasse 

 
Foresatt 1        (fakturamottaker – samme som mottar faktura på skolebidrag) 

Navn 

 

Adresse 

 

Postnummer/-sted Telefon 

Foresatt personnummer (11 siffer) Meget viktig!
- 

For pålagt innberetning av betalt bidrag, ref. skattemeldingen.   

 

 
____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 

 
Foresatt 2 

Navn 

 

Adresse 

 

Postnummer/-sted Telefon 

 
Alternativ kontaktperson 

Navn Telefon 

 

 
Sykdom eller allergier som vi bør kjenne til 

 

 
Jeg/vi ønsker plass følgende dager, minst 2 dager i uken (sett kryss): 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 

    

 
Se vilkår på baksiden av denne kontrakten. 
 
 
 

Dato: ___________ 
 
Signatur foresatte: _________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

VILKÅR  SFO – Steinerskolen i Bærum 

Tilbudet: 

SFO er et tilbud til skolens elever i 1.- 4. klasse. Se stib.no/sfo for å lese mer om dagsrytmen, innhold og matservering. 
Det er skolens administrasjon som er ansvarlig for skolens SFO, og personalet er ansatt ved skolen. Skolens 
administrasjon foretar opptaket og tildeler plass. Skolen vil ved opptak måtte ivareta generelle hensyn til elever og 
personalet og hvilke oppgaver som kan ivaretas innenfor den faste bemanningen. 
De daglige oppgavene er delegert til leder for SFO. 
 
Ved behov kan det søkes plass på SFO også etter 4. klasse. 
 

Åpningstider: 

Skolefritidsordningen åpner kl. 12.45 og stenger kl. 17.00, og er et tilbud utenom undervisningstiden. 
Skolefritidsordningen holder stengt i juli måned, og tre planleggingsdager i løpet av skoleåret. I tillegg er det stengt i 
skolens juleferie, onsdag før skjærtorsdag og fredag etter Kristi himmelfartsdag.  
I skolens ferier er SFO åpen fra kl. 08.30 til kl. 16.30. 
Det tilbys kun heldagsplasser, og minst 2 dager i uken. 
 
Spesielt om SFO i ferier (dager det ikke er ordinær undervisning): 
For å kunne bemanne riktig i ferier er vi avhengig av forutsigbarhet. Det betyr at bruk av SFO i ferier og andre spesielle 
dager vil kreve aktiv, skriftlig påmelding og obligatorisk oppmøte. Egne påmeldinger sendes ut i forkant. 
Oppmøte uten avtale vil medføre fakturering med drop-in sats dersom det er mulig å ta ansvar for eleven. 
Dersom det er færre enn 4 påmeldt, vil SFO holde stengt. 
Barna må ha med seg matpakke hvis de skal ha full dag på SFO i ferier. 
 

Betaling: 

Foresatte betaler for de elleve månedene som skolefritidsordningen holder åpent, men faktureringen er fordelt på 10 
terminer. Det faktureres ikke i juli og august. Det er ingen søskenmoderasjon eller redusert betaling på SFO. 
SFO er et selvfinansierende tilbud da skolen ikke har lov til å bruke tilskuddsmidler til å finansiere dette tilbudet. For å få 
plass i SFO må det ikke foreligge utestående betalinger til skolen. Plassen vil bli sagt opp umiddelbart ved manglende 
betaling av skolepenger og/eller SFO-betaling. 
 

Kontraktsperioden: 

Kontrakten gjelder fra signering til og med juni det året eleven går ut av 4. klasse med mindre den sies opp skriftlig før 
dette. 
 

Endringer og oppsigelser: 

Endringer skal meldes skriftlig (www.stib.no/sfo-endringer ), og de vil gjelde fra og med påfølgende måned dersom 
meldingen mottas innen den 10. i måneden før. 
 
Oppsigelsen skal være skriftlig (www.stib.no/sfo-endringer ), og plassen kan sies opp med én måneds varsel fra den 30. 
i hver måned. 
 

Annet: 

Gjentatt for sen henting medfører gebyr som skal dekke den ansattes overtid. 
Skolens styre fastsetter satsene i sin årlige behandling av skolepenger og SFO-satser. 
For oppdaterte satser, se stib.no/sfo. 
For oppdaterte åpningstider, se skoleruten på stib.no/skolen. 
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