INFORMASJON OM FRITIDSHJEMMET (SFO)
V/STEINERSKOLEN PÅ HEDEMARKEN
SØKNADSFRIST

1. april (1. mars for barn med spesielle behov). Alle som søker innen fristen får
plass, og vi sender derfor ikke svar på søknaden.

SØKNADSSKJEMA

Fås ved henvendelse til Steinerskolens kontor, tlf. 62 58 89 00 eller lastes ned
fra skolens hjemmeside (www.hedemarken.steinerskolen.no).

SØKNADEN SENDES

Søknaden sendes til Steinerskolen på Hedemarken, Postboks 100, 2313
Ottestad.

ALDER

Fritidshjemmet er et tilbud til elevene i 1. – 4. klasse. I spesielle tilfeller kan
barn i 5. – 7. klasse tilbys å søke plass dersom barnet kan nyttiggjøre seg
eksisterende fritidshjemtilbud.

ÅPNINGSTIDER

Alle skoledager: Kl 07.30 – 8.25 og kl. 14:00 – 16.30. I ferier: Kl. 7.30-16.30.
Stengt: Hele juli, skolens jule- og påskeferie og skolens planleggingsdager.
Feriefritids: Fredag etter Kristi Himmelfartsdag dersom det er en skolefridag,
hele juni måned, f.o.m. 1. august, høstferien og vinterferien. Det er en
forutsetning at det er minst 5 påmeldte barn for at vi skal holde åpent i feriene.
Eventuell stenging i feriene varsles 14 dager i forkant. Feriefritids har egen
påmelding.

FRIPLASS

Det gis ikke friplass. Søskenmoderasjon gis ved hele plasser. 100 % for første
barn, 70 % for andre barn og 50 % for tredje barn.

BETALINGSSATSER 2019-2020
Størrelse
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
Ekstra dager
Ekstra dag i ferier

Antall dager
5
4
3
2
1

Pris pr. mnd.
kr. 2925
kr.2340
kr. 1755
kr. 1170
kr. 585
kr. 155
kr. 195

Det gjøres oppmerksom på at betalingssatsene kan bli endret i løpet av året. 10
betalingsterminer (juli og august betalingsfrie).
OPPSIGELSE

Ottestad, 30.1.2019

Må være skriftlig, helst på epost til ingunn.busterud@steinerskolen.no eller
med post til skolens adresse. Det er en måneds oppsigelsesfrist regnet fra den
1. i påfølgende måned. Oppsigelse etter 1. mai godtas ikke (oppsigelsen må
være sendt før 1. april), og plassen må da betales ut juni. Delvis oppsigelse:
Samme frister.

