FOLLDAL KOMMUNE
Folldal skole
SFO
2580 Folldal
Tlf. 62 49 10 20 / 456 18 285
Folldal, 06.04.21.

OPPTAK TIL SFO SKOLEÅRET 2021/2022
Fra høsten 2021 blir det femdagers skoleuke for alle klassetrinn, og alle klassetrinn har
kortere dag på onsdag.
o SFO før skoletid er fra kl. 07.00-08.30
o Skolestart blir kl. 08.30 (hver dag for alle klassetrinn)
o Onsdag slutter alle klassetrinn kl. 12.30, og skolebussene går hjem etter skoleslutt
o Mandag, tirsdag, torsdag og fredag slutter alle klassetrinn kl. 14.40.
o SFO etter skoletid blir fra etter skoleslutt og til kl. 16.30. Onsdag blir SFO-tilbudet
etter skoletid fra kl. 12.30-16.30.

Informasjon om elektronisk påmelding til SFO skoleåret 2021/2022
Opptak til SFO for skoleåret 2020/2021 skjer elektronisk. Dere går inn på Folldal kommune
sin hjemmeside www.folldal.kommune.no:
o Velg «Skjemaer»
o Blad ned til dere finner «Skole og SFO», trykk deretter på «SFO – påmelding til
skoleåret»
o Trykk «Logg inn via ID-porten», og velg elektronisk ID
o Les personvernerklæring. Disse må aksepteres for å kunne gå videre
o Fyll inn brukeropplysning og trykk «Opprett bruker»
o Fyll inn opplysninger og trykk «Send inn»

Påmeldingsfristen er 23. april 2021.

Dere må bare ta kontakt hvis Dere får problemer med påmeldingen!

Med vennlig hilsen
Hege Brennodden Røhjell

Bente Kristoffersen

Daglig leder SFO

Rektor

Tlf. 479 79 195

Tlf. 952 11 553

Satser for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole
Søknadsfristen (opptak fast plass) er 23. april.
Matpenger er inkludert i satsene.
Har man full plass, regnes det som full plass også i ferier. De med redusert plass betaler for
kjøp av enkeltdager i ferier, minus det de betaler for ei uke til vanlig.
Betaling innkreves for 11 måneder – betalingsfri måned er juli.

Satser 1. august 2021
Hel plass (over 12 timer per uke)

Kr. 2350,00 per mnd.

Deltidsplass (7-12 timer per uke)

Kr. 1650,00 per mnd.

Mini-plass (inntil 7 timer per uke)

Kr. 1100,00 per mnd.

Kjøp av enkeltøkt før eller etter skoletid

Kr. 90,00 per økt

Kjøp av halv dag etter skoletid onsdag

Kr. 300,00 per dag

Bruk av SFO ved ferier og skolefrie dager (de med redusert Kr. 350,00 per dag
fast plass betaler for kjøp av enkeltdager, minus det de
betaler for ei uke til vanlig)

Søskenmoderasjon barn nr. 2

50 %

Søskenmoderasjon barn nr. 3

75 %

Beregning av timer:
✓ Økter før skoletid = 1,5 timer
✓ Økter etter skoletid mandag, tirsdag, torsdag og fredag = 1,75 timer
✓ Halv dag etter skoletid onsdag = 4 timer

