
 UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE 
 Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter 
 9840 VUONNABAHTA / VARANGERBOTN    
 

                  SØKNAD - SKOLEFRITIDSORDNINGEN  
 
 

1.  Barnets navn......................Klasse:................. 

 

    Adresse................................................... 

 

2.  Mors navn................................................. 

 

    Arbeidssted/skole......................................... 

 

    Fars navn................................................. 

 

    Arbeidssted/skole......................................... 

 

3.  SFO tilbyr (kryss av) 

 

100 % 

5 dg/u 

80 % 

4 dg/u 

60 % 

3 dg/u 

50 % 2+3 dg 

annenhver uke 

40 % 

2 dg/u 

Annet 

      

 

 

    Opplys hvilke dager du/dere ønsker..................………….. 

             

4.  Spesielle ting om barnet vi bør vite (hjemmespråk,  

    språkmiljø, boforhold, lekemiljø, sykdom, allergi o.l.) 

    

.............................................................. 

    

.............................................................. 

    

.............................................................. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknaden sendes på e-post til Nesseby kommune: 

postmottak@nesseby.kommune.no, evt. leveres Unjárgga 

oahppogáldu/Nesseby oppvekstsenter innen 1. april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:postmottak@nesseby.kommune.no


I vedtektene står det blant annet: 
Fra § 9  Oppsigelse av plass 

 

Gjensidig oppsigelsestid for SFO-plass er 1 mnd.   Oppsigelsen regnes fra den 1. i påfølgende 

måned.  Rådmannen kan etter vurdering dispensere fra dette. 

 

Frist for oppsigelse av SFO-plass for sommerferien er 1. mai. 

 

Manglende betaling vil føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side.  Foreldre kan 

inngå betalingsavtale for å hindre oppsigelse. Før tap av plassen i skolefritidsordningen skal 

barnets behov gis en faglig vurdering. 

 

Fra § 10  Foreldrebetaling 

 

Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret. 

Betaling skjer forskuddsvis til kommunen innen 20. i hver måned.  Ved fravær påløper krav 

om betaling, med mindre det er omsøkt og innvilget permisjon på forhånd av 

opptaksmyndighet under  

§4 i vedtektene. 

 

Foreldre som sier opp plassen etter 1. mai betaler for hele sommerferien. 

 

Åpningstid og avhenting 

Fra § 13  Åpningstid 

 

Skolefritidsordning har åpningstid fra kl. 07.15 til kl. 16.15.  Barn i skolefritidsordningen 

skal ha minst fire uker ferie pr. år, derav tre uker sammenhengende mellom 1. juni og 20. 

august.  I tillegg kommer offisielle helligdager.  Foreldre skal innen 30. april gi melding om 

når barna skal ha ferie. 

Fra § 21  Avhenting av barn 

 

Dersom et barn i skolefritidsordningen hentes etter stengetid, belastes foreldrene for de 

nødvendige utgifter til overtid etter følgende satser: 

 Foresatte som henter barna i SFO etter stengetid skal betale et gebyr på kr 150,- pr. påbegynt 

kvarter. 

 

Ytterlige opplysninger fås ved henvendelse til: 

Unjárgga oahppogáldu/Nesseby oppvekstsenter,  

SFO-leder Jovnna-Edvar Ballovara, tlf. 40 44 05 64. 
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