1. VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNING TRONDHEIM MONTESSORISKOLE
2021/2022

SFO TILBUD

Skolefritidsordningen er en sentral del av barndommen og skal legge til
rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas
interesser, alder og funksjonsnivå . Skolefritidsordningen skal gi barn
omsorg og tilsyn før og etter skoletid.

SFO TILBUD

Alle barn på Trondheim Montessoriskole få r tilbud om
skolefritidsordning til elever på 1-4 trinn og for barn i 1-7 trinn med
særskilt behov for tilrettelegging. Det er et å pent inntak, slik at man kan
søke hele å ret.

ÅPNINGSTIDER

08.00-08.30
14.30-16.30
Barna må være hentet og ut av skolen innen kl 16.30
SFO er stengt på 5 planleggingsdager.

FERIER

Om det er 4 på meldte eller mer så har SFO å pent:
•
•
•
•
•

Sommerferie (to uker etter skoleslutt og to uker før skolestart).
Høstferie: Mandag til onsdag
Vinterferie: Mandag til onsdag
Juleferie: Stengt
På skeferie: Stengt

I feriene må barna ta med matpakke hver dag

Trondheim Montessoriskole
Arkitekt Ebbells vei 22
7053 Ranheim
Tlf: 91681924
Mail: monica@trondheimmontessori.no

FORELDREBETALING

Alle SFO kostnader skal dekkes av foreldrene.
Pr dd er fast må nedspris 2500 kr/mnd for helplass og 2000 kr/mnd for
deltidsplass.
Ved spesielle anledninger kan betaling for aktiviteter komme i tillegg. Det
faktureres 11 må neder i å ret. Juli er betalingsfri må ned. Betalingen skjer
forskuddsvis hver må ned.
Gebyr ved for sein henting er 200 kr pr på begynte kvarter (15 min).
Dersom fastsatt foreldrebetaling ikke finner sted innen rett tid, kan SFOplassen bli sagt opp med 4 ukers skriftlig varsel.
Det gis mulighet for å kjøpe enkeltdager også for barn som ikke til daglig gå r
på SFO, dersom det er ledig kapasitet.
Pris for enkeltdager:
Nå r skolen er å pen: 250 kr
I skoleferier: 500 kr
Pris pr uke i sommerferien: 1500

BEMANNING

POLITIATTEST
Trondheim Montessoriskole
Arkitekt Ebbells vei 22
7053 Ranheim
Tlf: 91681924
Mail: monica@trondheimmontessori.no

•

Rektor er øverste leder.

•

SFO leder er daglig leder og har ansvar for den daglige driften av
SFO samt ansvar for foreldrekontakt og personal.

•

Antall ansatte vil variere ut ifra hvor mange barn som gå r på SFO

•

Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 15 barn.

•

Barn med spesielle behov kan etter faglig begrunnet vurdering
tildeles ekstrahjelp. Rektor i samarbeid med SFO-leder på den
enkelte skole fatter enkeltvedtak.

•

Skolefritidsordningens daglige leder skal ha 3-å rig pedagogisk
høgskoleutdanning eller annen relevant
utdanning/realkompetanse.

•

Det vektlegges å ansette fagarbeider /barne- og ungdomsarbeider i
stillingene på SFO. Personlig egnethet er det som vektlegges
høyest.

Den som skal tilsettes i SFO, må legge fram politiattest etter Opplæringsloven§ 10 - 9.

TAUSHETSPLIKT

FORSIKRING

OPPTAKSKRITERIER

Personalet på SFO og medlemmer av utvalg har taushetsplikt etter de
retningslinjer som gjelder i forvaltningsloven §13.

Barn i SFO er forsikret på samme må te som barn i grunnskolen. Skolen
har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler på
skolefritidsordningen, utover alminnelige erstatningsrettslige regler.
Søknadsskjema ligger på Trondheim Montessoriskoles hjemmeside.
Det kan søkes om plass gjennom hele å ret. Barn som har få tt plass i
SFO, beholder denne til og med 4. trinn eller til plassen sies opp.
Fristen for oppsigelse og endring av plass er to må neder regnet fra den
1. i må neden Det kreves betaling ut vå rhalvå ret for barn som slutter
etter 1. april.
Ved behov for å begrense opptaket, foretas opptak etter følgende
kriterier.
1. Barn med særskilte behov ut fra faglige vurderinger
2. Barn på 1. og 2. å rstrinn
3. Barn på 3. å rstrinn
4. Barn på 4. å rstrinn

LEKE OG
OPPHOLDSAREAL
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Skolefritidsordningen disponerer skolens lekeareal ute og inne.

