Informasjon om SFO i Iveland kommune fra høsten 2017:


Oppstart er 1. august, siste sfo‐dag er 30. juni



Det betales for kalendermåneden (fra 1. til 30./31.)



Man betaler for hver time opphold, minimum 5 t/uke, timepris kr. 103,‐ pr. måned
o F.eks: en time opphold mandager fra kl. 7‐8 vil koste kr. 103,‐.
Da har man opphold hver mandag i måneden fra kl. 7‐8 for totalt kr.
103,‐ (timeprisen blir da kr. 103 : 4 uker = 25,75 kr. time i uka)
o Opphold fra 12.00‐16.00 hver tirsdag vil eksempelvis koste kr. 412 pr. mnd. (4 timer x kr. 103,‐)



«Tilfeldig kjøp» av timer koster kr. 100,‐ pr. time.
o Har man behov for SFO en dag man vanligvis ikke har SFO, koster hver enkelt time kr. 100,‐
o Dette er pris pr. faktiske time opphold. «Kjøp» av 4 timer en dag vil koste kr. 400,‐



Det betales for 11 måneder, enten man benytter tilbudet eller ikke.



I 11. måned har man tilbud i det tidsrom man vanligvis benytter SFO (og skoletiden de dagene), men
man må «melde seg på» for å beregne bemanning.
Har man behov for SFO utover dette, kan man kjøpe enkelttimer for kr. 100,‐ pr. time.
o Eks.: Per på VOPS har til vanlig tilbud om SFO mandager fra kl. 13.45‐16.30 og onsdager fra kl.
07.00‐08.00. Per kan da benyttes seg av gratis SFO i 11. mnd. mandager fra 08.00 (skolestart)
til 16.30 og onsdager fra 07.00 til 13.45 (skoleslutt).



Hvert SU får delegert myndighet til å fastsette kostpris.



Foresatte som har behov for turnusbasert SFO, får så langt det lar seg gjøre tilpasset
timetallet/kostnaden på bakgrunn av beregninger gjort over 2, 4 eller 6 uker
(gjennomsnittsberegnet).



Skolestartere fra barnehagen kan velge om de vil være i bhg eller begynne på SFO første halvdel av
august. Foresatte må gi beskjed til bhg innen 1.mai hva de ønsker, og til SFO innen 1. mai hvis de
ønsker å ha SFO‐tilbud fra 1. august.



SFO tar inn barn gjennom hele året hvis ledig kapasitet.

