Skauen kristelige skole
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

INFORMASJON OM SFO - SKAUEN KRISTELIGE SKOLE
SKOLEÅRET 2020/2021
SFO er et omsorgs- tilsyns og fritidstilbud utenom skoletid til elever i 1.-4. klasse.
SFO drives i overensstemmelse med det kristne livssyn som gjelder ved skolen.
Vårt mål er:
• Elevene skal synes det er MORO å være på SFO
• Elevene skal føle seg TRYGGE på SFO
• Elevene skal trives sammen med VENNER på SFO
• Foresatte skal føle at barna har en MENINGSFYLT TID på SFO
Når barnet er påmeldt til SFO via VISMA Flyt skole (se egen veiledning), vil det komme en
bekreftelse på at barnet har fått plass. For SFO er det påmelding hvert skoleår. Informasjon om
oppstarten i august, blir sendt dere i maimåned. Vedtektene for SFO ligger på hjemmesida til
skolen. Minner om at SFO er åpen alle ordinære arbeidsdager med unntak av dagene fra og med
23.12. - 01.01. -, påskeuka og 4 uker om sommeren(juli). Har dere spørsmål ang. SFO eller ting dere
lurer på med påmeldingsskjemaet, ta kontakt med SFO leder Hanne Grini via VISMA flyt skole eller
hanne.grini@skauenskole.no. Telefonnummer direkte til SFO er: 990 70 084.
Åpningstider:
Morgen kl. 07.30 - 08.30
Etter skoletid til kl. 16.30
SFO til skoleslutt kl. 14.05
Oppholdstid på SFO, faste plasser:
5 dager, 100 % plass
4 dager,
3 dager
2 dager
1 dag
SFO til skoleslutt kl.14.05 1 – 2 dager
SFO til skoleslutt kl.14.05 3 – 5 dager
Kjøp av enkelt dager, pr. dag
15 % søskenmoderasjon på faste plasser
Med vennlig hilsen

Søknadsfrist 01.april 2020

Hanne Grini
SFO leder

Jon Alvssonsgate
14

Gjeldende betalingssatser på SFO pr i
dag/mnd.:
Kr. 2600,Kr. 2300,Kr. 1900,Kr. 1500,Kr. 1100,Kr. 800,Kr. 1050,Kr. 250,Det gis ikke søskenmoderasjon på enkelt dager
og SFO til skoleslutt.
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