Skolefritidsordningen
Hel plass: 3 229,4 dager i uka: 2948,3 dager i uka: 2 295,Delt plass: 1760,2 dager i uka: 1642,1 dag i uka: 969,Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager: 1 813,Korttidsplass fra kl. 07.30 til skolestart på skoledager: 1 813,1 enkeltdag: 262,Det betales ikke kostpenger for SFO.
Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO:
Inntekt under 200.000 kr trinn 1. til 4. Kr. 0.
Inntekt mellom 200.000 og 500.000 kr trinn 1. til 4.: 6 prosent av husholdningens inntekt.
Inntekt mellom 500.000 kr. og 591.983. trinn 1. og 2.: 6 prosent av husholdningens inntekt
For funksjonshemmede brukere av SFO fra 5. trinn og oppover: Ingen betaling
Søskenmoderasjon er 15 prosent for barn nr 2. og barn nr. 3

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling
Du finner søknadsskjema for redusert foreldrebetaling på
https://www.kristiansand.kommune.no/skjemaer/
Foreldre anmodes om å søke tidligst mulig, helst før
For søknader som er mottatt før 1. august så skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra 1.
august og ut skole- eller barnehageåret. For søknader som er mottatt 1. august eller senere skal vedtak
gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt, og ut skole- eller barnehageåret
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager ble endret i mars 2020. Forskriften gir kommunene anledning til
å innhente inntektsopplysninger fra Skatteetaten for å kunne fatte vedtak om moderasjon. Kommunen vil
ikke kunne innhente inntektsopplysninger før skatteoppgjøret er klart, derfor anbefales det at
skattemeldingen for 2019 legges ved søknaden.
Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte
partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når
samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også
inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.
Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for 2019, eller hvis
inntekten er vesentlig endret.
Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til
grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke
kommunen der du og barnet bor.
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Regning for barnehage og SFO
Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe. SFO
har en måneds oppsigelsestid, og den må være skriftlig.

Før ferier sendes det ut lapper på mail med bindende påmelding innen en gitt frist, vi ber dere være nøye
med å følge opp dette sånn at ansatte eventuelt kan planlegge avspasering/ferie.
Vi gjør også oppmerksom på at hvis det er 2 eller færre barn påmeldt, i forbindelse med ferier, så vil SFO
holde stengt de dagene.
Påmelding:
Vi/Jeg ønsker at …………………………………………………………………………… f: ….……….……… klassetrinn: …….skal ha:
(navn)
(fødselsdato)

Hel plass (kr. 3.229,-)
4 dager pr. uke (kr. 2.948,-)
3 dager pr.uke (kr. 2.295,-)
Delt plass (kr. 1.760,-)
2 dager pr.uke (kr.1.642,-)
1 dag pr.uke (kr.969,-)
Kortidsplass morgen (kr. 1.813,-)
Kortidsplass ettermiddag (kr. 1.813,-)
Vennligst fyll ut:

PARTALLSUKER, ODDETALLSUKER, HELE TIDEN (stryk det som ikke passer)
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Morgen
Ettermiddag
Er barnet allergisk? ……… (hvis ja, spesifiser under)
……………………………………………………….………
Andre ting vi trenger å vite?………………………………………………..…………………..
………………………………………………..…………………..………………………..……..
Foresattes navn:

……………………………………………….……….Tlf: ………………
………………………………………………………..Tlf: ………………

Dato:………….Underskrift:………………………………………………..
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