Rimbareid barne og ungdomsskule
Postboks 113
5418 Fitjar
SFO VED RIMBAREID SKULE HAUSTEN
FOR ELEVAR I 1. – 4. KLASSE

09 OG VÅREN 10

Skulefritidsordninga er eit omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid.
Opningstida er 06.45 – 16.15 og følgjer skuleruta.
Det vert også tilbod om kjøp av enkeltdagar og utvida SFO på skulefrie dagar.
Skuleveka er som følgjer for 1. klasse:
Måndag, tysdag, torsdag og fredag: 08.45 – 13.10
Onsdag: 08.45 – 12.25
Skuleveka er som følgjer for 2. – 4. klasse:
Måndag – fredag 08.45 – 13.10.
VIKTIG INFORMASJON
Det er kome nye vedtekter og prisar. Desse skal opp til handsaming i kommunestyret.
Me tek atterhald om endringar.
Frå hausten av vert det påmelding for eit heilt skuleår, men det vert høve til å søkja
heile året. Det kjem eit justert opptak for våren innan 1. desember.
De har 3 mnd oppseiingsfrist. Det betyr at ein kan ikkje seia opp plassen etter 1. april.
De kan velja mellom 4 alternativ. T.o.m 10 timar, t.o.m 15 timar, t.o.m 20 timar og over 20 timar.
Sjå påmeldingsskjemaet for alternativ og prisar.
De kan sjølvsagt henta eleven før sluttida de har valt, men det vert ikkje mogleg å samla opp tid til
bruk seinare.
Dei som går turnus kan søkja om å få tidene meir tilpassa deira behov, så tek dagleg leiar på SFO
avgjerd om det går an å få til.

NB

SKULEFRIE DAGAR
Det vert no mogleg for alle å tinga plass på skulefrie dagar, sjølv dei som ikkje har plass på SFO.
Det ligg ved ein oversikt over alle skulefrie dagar for skuleåret 09/10.
Det vert ikkje sendt ut noka påmelding frå skulen. De må sjå kva behov de har og ta
kontakt med skulen/SFO SEINAST 4 VEKER FØR EIN SKULEFRI DAG.
ENKELTDAGAR
Dersom det er tilstrekkeleg bemanning og ledig plass, kan ein på enkeltdagar ta inn ekstra born
Dagsprisen er 280 kroner for skulefrie dagar og enkeltdagar.

Fristen for å søkja plass på utvida SFO frå 4.-14. august er mandag 15.juni.
Det er ikkje søskenmoderasjon på sfo.
Rimbareid skule, 29.04-2009
Kitty Træet
Dagleg leiar.
SØKNADSFRIST ORDINER SFO ER FREDAG 22. MAI 2009

