
 

  

 

Stavanger kommune 

 

Oppvekst og levekår 

Skolefritidsordningen i Stavanger kommune 
www.stavanger.kommune.no  
                                                             

    

SØKNAD OM FRIPLASS/REDUSERT EGENBETALING I 

SFO FOR BARN I FAMILIER MED LAV INNTEKT 

 
Barnets fødsels -og personnummer. (11 

siffer)………………………………………………. 

 

Barnets etternavn ……………………….         Barnets fornavn………………………….. 

 

Regningsmottakers navn:………………..        adresse…………………………………….. 

   

Navn på SFO ………………………………      Skoleår ……………………… 

 

Hvor mange voksne …………………               Hvor mange barn under 18 år ………………..  

 

All inntekt må dokumenteres. Foresatt 1 Foresatt2/ 
samboer 

 Stvgr.kommune 

Kryss av Ja/Nei.  Ja Nei Ja  Nei Kommentar Oppvekstservice 

Lønnsinntekt brutto       

Ytelser fra NAV brutto inntekter       

 Overgangsstønad       

 Kvalifikasjonspenger       

 Arbeidsavklaringspenger       

 Uføretrygd       

 Barnepensjon       

 Barnetillegg       

Bidrag (fra far/mor eller Nav)       

Pensjonsgivende inntekt selvstendig 

næringsdrivende 

      

Sosialstønad       

Student         

Andre inntekter       
 

 

Når det søkes om moderasjon må familiens samlede inntekter dokumenteres. Informasjon om 

hva som må dokumenteres finnes på baksiden av søknaden. Søknad  om eventuell moderasjon 

kan ikke behandles før dokumentasjonen er mottatt. Full pris betales frem til evt. vedtak er 

fattet. 

 

SKJEMA SENDES TIL SENTRALARKIVET  

 

 

Sted…………………………………….       Dato …………………………………. 

 

 

Foresatt: ……………………………SFO leder……………….…Rektor……………………………. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til dokumentasjon 

 
 

Lønnsinntekt                                                                   3 siste lønnsmeldinger  evt. signert 
lønnsbekr.fra arb.giver 

Ytelser fra NAV         Dokumenter med kvittering for månedlig 
utbetaling evt. kopi av vedtak. 

Bidrag                        Avtale/vedtak fra far/mor evt .NAV  eller 
kvittering som viser månedlig innbet.                                         

Pensjonsgivende inntekt selvstendig næringsdrivende   Siste ligning vil bli påplusset  10 % 

Sosialstønad Bekreftelse fra NAV/evt.vedtak sos.stønad 

Student   Krever studentbevis 

Andre inntekter  

 

 

 

Betaling og priser 

Årsavgiften fastsettes årlig og deles i 11 like terminer. Du mottar fem fakturaer på høsten og 

seks fakturaer på våren. Fakturering skjer forskuddsvis og forfaller til betaling den 1. i måneden. 

Prisen pr. måned framkommer på søknadsskjemaet. Dersom det er ønskelig, kan fakturaen betales med 

Avtalegiro. 

Uregelmessigheter i betalingen og mislighold av avtalen kan føre til at barnet mister plassen i SFO. 

Søskenmoderasjon: Det innrømmes 25% søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. 

Moderasjon beregnes av laveste plasstørrelse. 

Oppsigelse av plass i skolefritidsordningen: Det skal leveres skriftlig oppsigelse til den enkelte skole 

v/skolefritidsordningen. Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. 

Det er bindende påmelding i skolefritidsordningen. Det betyr at selv om barnet ikke har benyttet 

plassen /begynt i SFO, må plassen sies opp hvis den ikke skal benyttes. (Siste frist for å si fra seg 

plassen uten å måtte betale for august, er 31.mai ) 

Endring av plass-størrelse: Hvis en vil redusere plass-størrelsen, gjelder det som oppsigelse av en del 

av plassen, og oppsigelsesreglene gjelder. Hvis en vil øke plass-størrelsen gjelder det som påmelding 

til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder. 

Søknad om friplass (gratis plass): Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 

100 % plass for familier med lav inntekt. Mer informasjon om inntektsgrenser og søknadsskjema 

finnes på kommunens hjemmesider eller fås ved henvendelse til skolen. 

 

 


