
 

Vedtekter 
Skolefritidsordningen 

 
 
Skoleeier 
Jennestad Montessoriskole skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for  
1. – 4. klassetrinn. Jennestad Montessoriskole oppretter, og står som eier av  
skolefritidsordningen ved privatskolen.  
 
  
Opptakskriterier  
Når barnet er tildelt plass, beholdes plassen inntil den blir endret eller sagt opp, eller når barnet 
slutter på 4.trinn. Alle som sender skjema innen påmeldingsfristen får  
plass. Etter påmeldingsfristen er utløpt kan en søke om plass, men er da avhengig om det  
er ledig plass ved SFO. Dersom det er fullt, kan barnet stå på venteliste.  
 
  
Opptak/oppsigelse 
Påmeldingsfrist er satt til 1. mai.  
Foresatte kan si opp plassen eller søke om endring av oppholdstid med minst en måneds varsel, og 
gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. 
Siste mulighet for å si opp plassen inneværende skoleår, er 1. mars. En plass som sies opp etter 
1.mars løper ut driftsåret. 
 
  
Foreldrebetaling  
Foreldrebetalingen for SFO skal dekke kostnadene til ansatte, lokale, bl.a. husleie, lys,  
varme, renhold, uteareal og de administrative omkostningene i forbindelse med  
skolefritidstilbudet. Foreldrebetalinga pr. måned vil til enhver tid bestemmes av styret i  
Jennestad Montessoriskole. 
 
Det gis søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen er på 25% av gjeldende satser, for barn nr. 2, og 
50% av gjeldene satser fra barn nr. 3 osv. 
Det kan søkes om betalingsreduksjon ved inntekt under 3G.  
 
 
Leke- og oppholdsareal 
Skolefritidsordningene står fritt til å nytte skolen sine samla inne- og uteareal etter  
avtale med rektor. 
  
 
Oppholdstid  
Driftsåret i SFO starter 1.august og følger skoleruta. SFO har vanligvis åpent fra 07.30 – 16.30. Andre 
åpningstider kan gjelde ut fra innmeldt behov. 
SFO er stengt:  

- i juli måned. 
- 5 planleggings/kursdager i løpet av året (se skoleruta) 
- julaften.  
- onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften fra kl. 12.00  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Ferier 
Det gis tilbud om ferie-SFO i skolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.  

- Barn som har full plass (som betaler sats 2) på SFO, disponerer full plass (hele dagen) når 
skolen holder stengt grunnet ferier og fridager.  

- Barn med halv plass (som betaler sats 1) på SFO, disponerer opp til 16 timer pr. uke når 
skolen holder stengt grunnet ferier og fridager. Oppholdstid utover dette kan kjøpes. Priser 
fastsettes av styret. Ferier krever egen påmelding. 

 
 
Bemanning og ledelse 
Det kan være inntil 15 barn pr. voksen. Rektor er administrativ og faglig leder for  
skolefritidsordningen. Det er tilsatt SFO-leder som har ansvaret for den daglige driften, utover det er 
det ansatt assistenter som også jobber i skolen.  
 
 
Endring av rutiner ved henting av barn i SFO 
I.h.t. privatskoleloven og forskrift for skolefritidsordning er skolen ansvarlig for barna i den avtalte 
tiden. Skolestyret vedtar derfor at når de avtalte tidspunkter avvikes (Unntatt når rette foresatte 
henter barn tidligere), f.eks. ved at barna skal følge andre hjem, reise med buss etc., så må det 
foreligge et skriftlig varsel fra foresatte før kl. 1400 den aktuelle dagen. Bruk helst skolens SMS-
tjeneste, transponder, til disse meldingene. 
 
 
Informasjon / kunngjøring 
Informasjon om inntak, priser og andre ting som gjelder SFO, kunngjøres og oppdateres på Jennestad 
Montessoriskoles hjemmeside, www.jennestadms.no . 
 

 
 
Vedtatt av årsmøtet 2021 

 

http://www.jennestadms.no/

