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Om SFO-tilbudet ved Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole 19/20 
 
  
Orientering  
 
Skolestyret har behandlet og vedtatt vedtekter for skolens skolefritidstilbud. Vi sender med dette ut 
vedtektene for SFO samtidig som vi presenterer følgende i tilbudet: 
 
Vedtekter: Se eget skriv  
 
Tilbud om SFO i skolens ferier (unntatt juli) 
Det er styret for skolen som vedtar de til enhver tid gjeldende betalingssatser i skolen. Skolen har i 
dag en liten SFO med tanke på at det er et krav, - både i privat og offentlig skolefritidsdrift, - at 
tilbudet skal være selvfinansierende ved foreldrebetaling. Dette har særlig utfordret oss når det 
gjelder å etablere et skolefritidstilbud i skolens ferier der veldig få barn er påmeldt, - og slik sett skal 
finansiere kostnadene i denne forbindelsen. 
Over flere år har det nå vært underskudd i regnskapet for SFO, og slik kan det ikke fortsette. Dette 
gjør at vi fra skoleåret 2019-2020 bare har tilbud om SFO i skolens ferie i juni og august. 
Juli måned er feriemåned (stengt). Det gis ikke tilbud i andre av skolens ferier (så som høst- og 
vinterferie). 
Det vil sendes ut eget påmeldingsskjema for dagene i skolens ferie i juni og august. I august må vi 
imidlertid en dag settes av til planleggingsdag slik at personalet der kan være med i en av skolen 
planleggingsdager. 
 
Priser på SFO-tilbudet 
Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole legger opp til at det samlede beløpet for skoleplass + 
skolens SFO for elever på 1. – 4. trinn, ikke bør overstige de tilsvarende kostnader som er i offentlig 
skole for kun SFO-plass. Vi beholder kr 500,- pr elevplass/mnd for elever på 1. – 4. trinn, og så 
reguleres prisen for SFO-tilbudet etter de til enhver tid gjeldende satser i offentlig skole. 
Pr. 1. april 2019 er årsprisen for full SFO-plass i Sandnes kommune 31 460,-. SFO-betalingen hos oss 
er satt til kr 24000,- for full plass (0715-1630 alle skoledager). Dager utenom koster 300,- pr dag. 
Det blir betalt 11 rater (-juni og august halv måned). Betalingsfrist er den 15. i måneden/sammen 
med skolepengene.  
Det gis 25% søskenmoderasjon på barn 2, og 50% moderasjon på barn 3 og flere. 
Bruk av SFO i skolens ferie i juni og august faktureres ekstra med kr 300,- pr. barn pr dag.  
Det blir ikke gitt søskenmoderasjon i ferieukene. 
 
Påmelding 
Vi ber om at alle søker/registrerer behov for SFO og/eller leksehjelp på elektronisk skjema: 
https://tryggheimforus.wufoo.com/forms/pamelding-til-sfo-og-leksehjelp-skolearet-1920/ 
 
PS: Vi ber alle sende inn skjemaet innen 24. juni 2019 
 
 
 
Gunn Dirdal 
Rektor 
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