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Til foreldre/foresatte

ENDRING AV SATSER FOR SKOLEPENGER OG BETALING FOR
SKOLEFRITIDSORDNING
Utdanningsdirektoratet har hatt tilsyn med skolen der de har konkludert med at vi må endre vår
praksis for fastsettelse av skolepenger og skolens opplegg for finansiering av SFO.
Vi må endre påmelding til SFO, slik at de som ikke ønsker/trenger SFO ikke skal betale for dette.
Med å endre praksis for SFO-påmelding, har vi rettet opp pålegget fra Udir.
Skolestyret for Snåsa Montessoriskole har hatt møte 28. januar 2019, og har vedtatt følgende satser
for skolepenger og SFO-betaling.
a) Skolepenger
Elever i 1.-4. trinn betaler ikke skolepenger.
Elever i 5.-10. trinn betaler kr. 1000,- pr. mnd i skolepenger.
Det er 50% søskenmoderasjon for 2. barn og gratis for tredje barn i aldersgruppen 5.-10.
trinn.
Skolepenger betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned.
Satsene gjelder f.o.m. 1.3.2019 og t.o.m. skoleåret 2019/2020.
a) Betaling for SFO
Skolen har tilbud om SFO hver ettermiddag, til sammen 11,5 timer/uka. Det sendes ut et
påmeldingsskjema der foreldre kan melde seg på. De som melder seg på benytter så mange
dager som de ønsker.
De som ikke melder seg på SFO-ordningen har muligheter til å bestille kjøpedager.
Det gis søskenmoderasjon på SFO-betaling.
Priser:
1. barn i familien: 750,- pr. mnd.
2. barn i familien: 500,- pr. mnd.
3. barn i familien: 375,- pr. mnd.
Kjøpedager: kr. 200,-. pr dag
Prisen for SFO inkluderer et lett måltid mat.
SFO betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned.
De nye satsene for SFO-betaling gjøres gjeldende fra 1. mars 2019 og gjelder ut skoleåret
2018-2019. Satser for 2019/2020 vedtas før påmelding av SFO til neste skoleår.
c) Matpenger:
Skoleåret 2018/2019: kr. 250,- pr. elev pr. mnd.
Skoleåret 2019/2020: kr. 260,- pr. elev pr. mnd.
Det gis ikke søskenmoderasjon på matpenger.
Matpenger betales i 11 mnd. i året, juli er betalingsfri måned.
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d) Fritak:
Ordningen med fritak eller redusert sats videreføres. Det gis ikke fritak for matpenger.

Ordningen med SFO gjelder kun på ettermiddagstid. På morgenene er alle velkommen til frokost og
frileik på skolen fra kl. 07:45 og til skolen starter kl. 08:15. Mange er her tidlig pga av busstider, og
skal selvfølgelig ikke betale for det.
SFO er for 1.-4. trinn, men kan også benyttes av eldre elever dersom dette avtales med skolen.
Vi tilbyr billig SFO, som vi håper at dere ønsker å benytte dere av. Ved at flest mulig melder seg på
kan vi klare å holde prisen så rimelig også i framtiden, men det er selvfølgelig frivillig. Ved å bestille
SFO kan dere fritt bruke de dagene dere ønsker. Betaling for SFO gir skattefritak etter gjeldene
regelverk.
For de som ikke ønsker fast SFO er det muligheter med kjøpedager. Da må det gis beskjed til skolen,
og dere blir fakturert for de dagene dere faktisk bruker.
OPPSIGELSE
Oppsigelse av SFO-plass må skje skriftlig til skolen innen tre måneder før endringen. Ved særskilte
tilfeller, kan det søkes om kortere oppsigelsestid.
Når oppsigelse skjer etter 1. mars, må plassen betales for ut skoleåret. I helt spesielle tilfeller kan det
innvilges fritak fra denne bestemmelsen.

Det er utarbeidet et påmeldingsskjema som dere som ønsker SFO må fylle ut og returnere til skolen
innen 15. februar 2019.

Vennlig hilsen
Snåsa Montessoriskole SA

Beate Ålmo
Rektor
Vedlegg: Påmeldingsskjema
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Snåsa Montessoriskole
Øverbygdvegen 858, 7760 Snåsa

PÅMELDING TIL SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)
SFO tilbys i tidsrommet 14:00-16:30 mandag-torsdag og 12:30-14:00 på fredager.
På morgener er det ikke SFO, men alle elever har tilbud om frokost fra kl. 07:45. Det er ansatte
tilstede som tar imot elevene om morgenen.
De som ikke melder seg på SFO-ordningen har muligheter til å bestille kjøpedager.
Det gis søskenmoderasjon på SFO-betaling.
Det kreves ikke skolepenger for elever i 1.-4. trinn.
Priser:
1. barn i familien: 750,- pr. mnd.
2. barn i familien: 500,- pr. mnd.
3. barn i familien: 375,- pr. mnd.
Kjøpedager: kr. 200,-. pr dag
Prisen for SFO inkluderer et måltid mat.
SFO betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned.
De nye satsene for SFO-betaling gjøres gjeldende fra 1. mars 2019 og gjelder ut skoleåret 2018-2019.
Betaling for SFO gir skattefritak etter gjeldene regelverk.

----------Svarslipp -------------------------- klipp ut -------------------------------------------------------------------------Påmelding til SFO ved Snåsa Montessoriskole fra 1. mars 2019 og ut skoleåret 2018/2019.

Navn:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Ved endringer av dager skriv beskjed i beskjedboka til eleven. Prisen er den samme uavhengig av
antall dager.

Dato: _________________ Underskrift av foresatte: __________________________
Svarslippen leveres til skolen innen 15. februar 2019.
OPPSIGELSE
Oppsigelse av SFO-plass må skje skriftlig til skolen innen tre måneder før endringen. Ved særskilte
tilfeller, kan det søkes om kortere oppsigelsestid. Når oppsigelse skjer etter 1. mars, må plassen
betales for ut skoleåret. I helt spesielle tilfelle kan det innvilges fritak fra denne bestemmelsen.
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