Skjema oppdatert pr. 02.01.17

Gjelder: (sett kryss)
Ny avtale 
Endring av avtale 

AVTALE OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN I BODØ KOMMUNE
fra barnet meldes inn og ut 4.skoleår, eller til plassen sies opp. (gjelder ikke Sommer-sfo)
Frist for innsending av behov fra skolestart er 15. mars hvert år
Avtalen gjelder plass i SFO ved
SKOLE
Elevens navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Postnr.
Tlf.
Kjønn:
Nasjonalitet:
Hovedspråk:
Skoleår 201_-1_, klassetrinn:
Ønsket start-/endringsdato:
Har barnet spesielle behov som er meldt inn til skolen? Ja 
Nei 
Kryss av for antall dager. Prisene er oppgitt i pris pr måned, og gjelder fra 01.01.17:

5 dager pr uke
kr. 2.517,
4 dager pr uke
kr. 2.050,
3 dager pr uke
kr. 1.580,
2 dager pr uke
kr. 1.301,
1 dag pr uke
kr. 868,Ønskes turnus:

Ja 

1og 2-dagers plass gjelder de skolene som
har tilbud om dette

Nei 

Hvis det er avtalt noe annet enn vårt
standardtilbud, spesifiser her:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avtalt pris pr måned kr.:
Foreldrebetalingen skjer den 20. i hver måned etterskuddsvis, der tilsendt innbetalingsblankett
brukes.
Navn:

Adresse:

Fødselsnr 11 siffer:

Mor
Far
Regning skal sendes til: (sett kryss): Mor 

Far 

Begge  (Delt regning benyttes kun der

foresatte ikke bor sammen).

Etter at avtalen er inngått, gjelder 2 måneders oppsigelse fra den 1.i hver måned. Ved endring må ny
avtale inngås. Avtalen kan ikke endres i oppsigelsestida. Det vises til vedtekter for de kommunale
skolefritidsordningene, vedtatt av formannskapet 2.juni 2010, § 7 c og d. Nærmere opplysninger kan
fås hos skolen v/ daglig leder SFO.

Plassen kan ikke tas i bruk før den/de foresatte har fått i retur kopi av avtalen – undertegnet av
skolen. Den/de foresatte har mottatt vedtektene og gjort seg kjent med disse.

Avtalen må undertegnes (ved 2 foresatte av begge):
Sted og dato:

Rektor/daglig leder SFO

Til bruk av skolen:

Foresatte

Start-/endringsdato:

Foresatte

(dato)

1

