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Plasstyper som tilbys i skolefritidsordningen 
 

 

I forbindelse med at bystyret 16.12.2020 vedtok nye vedtekter for 

skolefritidsordningen ble det bestemt at de skolene som ønsker det skal kunne tilby 

timebaserte oppholdstider. Skolene Finsland, Rosseland og Tunballen ønsker å tilby 

timebaserte oppholdstider.  

 

Plassene tilbys med valgene inntil 12,5 og inntil 18 timer.  

Av hensyn til bemanning i SFO må det avtales hvilke dager barnet har plass. Ved 

bytte av avtalt dag gjelder tilsvarende regler som ved oppsigelse eller endring av 

plass, det er en måneds oppsigelsestid.  

 

Priseksempler  for ulike plasstyper: 

• Hel plass: kr: 3.406,- 

• Hel plass med leksehjelp: kr. 3.202,- 

• 4 dager i uka: kr. 3.110,- 

• 18-timers plass: 2.826,- 

• 3 dager i uka: 2.421,- 

• Delt plass, 12,5-timers plass: 1.857,- 

• To dager i uka: 1.732,- 

• En dag i uka: 1.022,- 

 

Prisene for plasstypene 12,5 timer og 18 timer var ikke med på informasjonsbrevet 

som ble sendt ut 13.01.2021. Oppgitt pris for disse plasstypene gjelder fra 

01.03.2021.  

 

Ved plasstypene Delt plass, 12,5 timers plass og 18-timers plass kan timene fordeles 

som beskrevet ovenfor.  

 

Søskenmoderasjon for SFO er 15 prosent, søskenmoderasjon gis til det eldste barnet.  

 

Makspris for en plass for barn i 1. og 2. trinn i SFO er 6 prosent av familiens samlede 

brutto årsinntekt. 6 prosent er lik bystyrets vedtatte pris ved inntekt kr. 624000. Ved 

lavere inntekter kan det søkes redusert foreldrebetaling. For mer informasjon om 

redusert betaling, se nettsiden: https://kristiansand.kommune.no/priser-bhg-sfo 
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Spørsmål om plasstyper kan rettes til SFO-leder.  

 

Spørsmål om redusert betaling kan rettes til Innbyggertorgene 

https://kristiansand.kommune.no/kontakt-oss 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Mariann Stephansen  

Rådgiver  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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