
SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGENE  

HOLTÅLEN KOMMUNE 2016/2017 
 

Eleven det  

søkes  

plass for 

Navn: 

Trinn:  

Adresse 

Født: 

Foreldre/ 
foresatte 
Personnummer 

fylles ut av betaler. Hvis  

foresatte har ulik bosted- 

adresse, men begge 

benytter SFO fylles 

personnummer inn for 

begge. 

Mor: 
Adresse: 
Stilling: 

Personnr: 
Mobilnr: 
Mailadresse: 
 

Far: 
Adresse: 
Stilling: 

Personnr: 
Mobilnr: 
Mailadresse: 
 

Ønsker 

følgende tilbud  
(forklaring neste side) 

      Hov skole, følger skoleruta          Hov skole, utvidet tilbud  
 
      Haltdalen oppvekstsenter, følger skoleruta            HOS, utvidet tilbud 
 
Ved utvidet tilbud, oppgi antatt oppstartsdato i august: 

Ønsket  

opphold 
(takster, se neste side) 

 

 

FS = Før skoletid, fra 06.30 – 08.30, oppgi gjerne ca oppmøtetid 

ES = Etter skoletid, fra kl 14.00 – 16.30                                          Hov 

Onsdag åpent fra 06.30 – 16.30___________________________ 

FS= Før skoletid, fra 6.45-08.30, oppgi gjerne ca oppmøtetid 

ES=Etter skoletid, fra 14.15-16.30                                                  HOS 

Onsdag åpent fra 06.45-16.30 

Ett oppmøte regnes som 2 timer. På onsdager regnes klokketimer. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

FS: FS: Fra kl: 

Til kl: 

FS: FS: 

ES: ES: ES: ES 

Opplysninger 

som er av  

betydning for 

barnets  

opphold i SFO 

 

 

 

 

 

Oppsigelsesfrist 1 mnd. Ønsker dere av forskjellige grunner ikke å benytte plassen dere har 

takket ja til, gjelder 1 mnd. Oppsigelse. Ved oppsigelse av plassen i løpet av skoleåret må 

dette skje innen den 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse av plassen etter 1. mai må det 

betales ut juni. 

Underskrift  

__________________                    __________________________________ 

sted/ dato                                           Underskrift 

 



SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE 

 Påmeldingsfristen til HOVEDOPPTAKET er 15. mai 2016. Søknadsskjema sendes Hov 

skole eller Haltdalen oppvekstsenter (HOS). 

 SFO holder stengt uke 27, 28, 29 og 30 i 2017, samt romjula og påskeuka. Vi har også tre 

planleggingsdager der SFO vil være stengt.  

 Nytt SFO-år starter 8. august 2016. 

 Ved få unger på SFO i skolens ferier vil det være aktuelt med samarbeid mellom 

skolefritidsordningene i kommunen. Da kan SFO i sin helhet bli lagt til Hov skole. Det kan 

også være aktuelt med sammenslåing av tilbudet på onsdager hvis det er få unger som 

benytter seg av tilbudet. 

 Tilbudet gjelder for elever fra 1. – 4. trinn. Ved spesielle behov kan det gjøres unntak 

utover dette. 

 Det gis 30 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 

og 4 

    ÅPNINGSTIDER: 

Hov skole: 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30. På onsdager holdes åpent fra 06.30 

til 16.30. Åpningstidene kan endres ved behov.  

Haltdalen oppvekstsenter: 06.45 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30. På onsdager holdes 

åpent fra 06.45 til 16.30. (se punkt 4 over) 

    DET KAN SØKES OM TO FORSKJELLIGE TILBUD: 

A. Elevene følger skoleruta, betaling i 10 mnd. (Betalingsfri i juli og halve juni/ august.) 

B. Elevene har tilbud alle skolefridager, med unntak av jule- og påskeferien og 4 uker i 

juli. Sfo vil også gjennomføre 3 planleggingsdager der vi holder stengt. (Betalingsfri i 

juli). 

Turnus: Det må oppgis en oversikt over turnus med gjennomsnittlig ant.timer oppmøte pr 

uke.  

SATSER:  

 Tilbud A (pr. mnd) Tilbud B (pr. mnd) 

Helplass over 16 t/u 1.950,- 2.200,- 

t.o.m 16 t/u 1.450,- 1.750,- 

t.o.m. 12 t/u 1.150,- 1.350,- 

t.o.m 8 t/u 850,- 950,- 
Kjøp av ekstraoppmøter:  

 1 - 5 timer:  kr 350,- 

 6 – 9 timer: kr 500,- 

Kontakt Astrid Megård tlf 72 41 76 46 eller sfo-mobil Hov: 94 16 69 48 ved eventuelle spørsmål. 



 


