
Søknad om SFO-plass skoleåret 2021/2022
Skjemaet gjelder ett barn. Dersom det søkes om plass til flere barn, må hvert barn ha individuelt skjema.

Personlige opplysninger (OBLIGATORISKE FELT*)
Barnets etternavn* Fornavn og ev. mellomnavn* Født *

Kjønn * Nasjonalitet Språk

Foresatte 1 Tilknytning (far/mor/stefar/stemor/annet)

Etternavn* Fornavn og ev. mellomnavn* Telefon*

Adresse, postnummer og sted*

Arbeidsgiver/Arbeidssted E-postadresse*

Foresatte 2 Tilknytning (far/mor/stefar/stemor/annet)

Etternavn* Fornavn og ev. mellomnavn* Telefon*

Adresse, postnummer og sted*

Arbeidsgiver/Arbeidssted E-postadresse*

Barnets bosted
Med hvem bor barnet?

Spesielle behov skolen må tilrettelegge for: (Hvis ja, må dette forklares og dokumenteres på vedlegg)

Andre relevante opplysninger:

Det søkes om:
Hel plass Halv plass Fredager Enkeltdager

Forusbeen 35, 4034 Stavanger +47 94 08 20 52 info@stams.no noredu.no

http://www.noredu.no


Priser:

Ordinær pris: Moderat pris: (inntekt < 2,5 G)
Fem ettermiddager per uke: 
1500 NOK 830 NOK

Halv plass (60 % - 3 dager): 
1000 NOK 500 NOK

Fredager:
800 NOK 400 NOK

Enkeltdager:
200 NOK 100 NOK

Vennligst merk følgende:

SFO-beløpene innbetales til kontonummer 1503 8168 816. Husk å skrive inn KID-nummer ved betaling av fakturaer
fra oss.

Dere har rett til å ombestemme dere om SFO-plass. Angreretten gjelder i 14 dager etter den datoen som er den
første dagen barnet/barna benytter SFO-plassen. Dersom dere benytter dere av angreretten, vil innbetalte beløp
refunderes, og SFO-plassen vil sies opp uten oppsigelsestid.

Dersom dere ikke benytter dere av angreretten, og beholder SFO-plassen i mer enn 14 dager etter dato for
SFO-oppstart for deres barn, må oppsigelse av SFO-plass sendes skriftlig. Oppsigelsestid er 3 måneder, og beregnes
fra den 1. i påfølgende måned. Sies SFO-plassen opp, forplikter foresatte seg til å betale SFO-beløpet påfølgende
måneder uavhengig av om plassen benyttes eller ikke.

Jeg/vi bekrefter å ha lest gjennom hele dokumentet og at alle opplysninger er riktige
Sted Dato Underskrift(er)

Søknaden sendes på e-post til: sfo@stams.no
eller per post til Norlights Montessoriskole Stavanger, SFO, Forusbeen 35, 4034 Stavanger

Forusbeen 35, 4034 Stavanger +47 94 08 20 52 info@stams.no noredu.no

http://www.noredu.no

