
                                   Priser fra 01.01.2021 

                              Skolefritidsordningen 
 

Hel plass: 3 406 
 
Hel plass med leksehjelp: 3 202 

4 dager i uka: 3 110 

3 dager i uka: 2 421 

Delt plass: 1 857 

2 dager i uka: 1 732 

1 dag i uka: 1 022 

Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager: 1 913 

Korttidsplass fra kl. 07.30 til skolestart på skoledager: 1 913 

  

Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO: 

Fra 01.08.2020 er retten til redusert betaling for SFO definert i forskrift til 
opplæringslova. 

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 624.433 trinn 1. og 2.: 6 prosent av husholdningens 
inntekt. 

Eksempel:  
Hvis famliens samlede inntekt er 300 000 kr. blir utregningen av avgift for SFO slik:  
300000*6%=18000 
Pris pr måned: 18000/11=1636 
I eksempelet er kr 1636 makspris per måned for ett barn. Hvis barnet har en 
plasstype som har lavere pris enn prisen for eksempelet så vil prisen for plasstypen 
bli fakturert.  

For funksjonshemmede brukere av SFO fra 5. trinn og oppover: Ingen betaling 

Søskenmoderasjon er 15 prosent for barn nr 2. og barn nr. 3 

 
Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. 
 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A71b-1
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A71b-1


Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling 

Det er felles søknadsskjema for redusert betaling i barnehage og SFO.  

Hvis du har søkt tidligere finner du også skjemaet på Min side. 
 
OBS! Dersom du ikke finner dine påbegynte skjemaer i oversikten over, vennligst 
klikk her. 

Foreldre anmodes om å søke tidligst mulig.  

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. 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-
skole/barnehage/priser-og-redusert-betaling/ 

 

 

https://www.kristiansand.kommune.no/skjemaer/
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/min-side/
https://dialog.kristiansand.kommune.no/skjemaer/bruker?gotoform=false&retur=/skjemaer/saker
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/priser-og-redusert-betaling/
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/priser-og-redusert-betaling/

