
 
 

 

                              SØKNAD OM REDUSERT OPPHOLDSBETALING I SFO 

Familier som bruker mer en 6 % av sin samlede inntekt på oppholdsbetaling i SFO per barn 

kan søke om redusert betaling. De familiene som har samlede bruttoinntekt under 3G har 

krav på gratis opphold for sine barn.  

Barn med særskyldte behov fra 5. – 7. trinn, som har behov for SFO plass, har automatisk 

krav på gratis opphold i SFO. 

Du kan søke først etter at ditt barn har fått en plass på SFO. Hvis du søker før 31.5. vil 

vedtaket gjelde fra 01.08. for neste skoleår. Søker du senere vil vedtaket gjelde fra neste 

hele kalender måned. Vedtaket gjelder fra dato det blir vedtatt og ut gjeldende skoleåret. 

Vedtaket har ikke tilbakevirkende effekt. 

Jamført i moderasjonsvedtaket søker jeg herved om                

redusert oppholdsbetaling i SFO. 

Søker er forelder der barnet har sin folkeregistrerte adresse (fakturamottaker). 

Foresatt 1 – etternavn: 
 
 

Foresatt 1 – fornavn: Fødselsnummer: 

Barnets etternavn: 
 
 

Barnets fornavn og mellomnavn: Barnets fødselsdato: 

Bostedsadresse: 
 
 

Foresatt 1 – e-postadresse: Telefon: 

Dokumentasjon på inntekt i husstanden:  

Sammen med søknaden må du sende inn dokumentasjon på inntekt i husstanden. Det 

legges til grunn bruttoinntekt. 

Vi tar utgangspunkt i folkeregistrerte adressen til barnet ved behandling av søknad. 

Husstanden omfatter familien som barnet bor sammen med på samme adresse. Ved søknad 

om moderasjon inngår eventuelle samboere i husstanden, og må dokumentere inntekt.  

• Skattemelding (ikke skatteoppgjøret) for forrige skatteår, 

• Dokumentasjon på aktuell inntekt (bekreftelse på inntekt i to siste måneder fra 

arbeidsgiver, eller NAV). 

 

 



 
 

 

 

Fylles ut i samsvar med dokumentasjon: 

Foresatt 1 – årsinntekt i 
forrige inntektsåret: 
 
 

Foresatt 1 inntekt siste måned: Foresatt 1 inntekt nest siste 
måned: 

Foresatt 2 – årsinntekt i 
forrige inntektsåret: 
 
 

Foresatt 2 inntekt siste måned: Foresatt 2 inntekt nest siste 
måned: 

Andre inntekter i 
husstanden i  
Forrige ligningsperiode: 
 
 

Andre inntekter i husstanden 
siste måned: 

Andre inntekter i husstanden 
nest siste måned: 
 

Samlet inntekt i 
husstanden i siste 
ligningsår: 
 
 

Samlet inntekter i husstanden 
siste måned: 

Samlet inntekt i husstanden nest 
siste måned: 
 

 

 

Ved å skrive under bekrefter jeg at alle inntekter i familien er tatt med, og at opplysningene er 

riktige. 

Rjukan, (dato): ______________________         ___________________________________ 

       (Underskrift) 

 

Søknaden med følgende dokumentasjon leveres til SFO kontoret. Dokumentasjon skannes, og sendes 

til arkiv. Saksbehandlingstid er 15 dager. 

Søkeren skal få tilbake original dokumentene. 


