
 

 
 

Endring av plass-størrelse i Skolefritidsordningen  
Skjemaet sendes direkte til skolen  
Skolefritidsordningen ved  
Skolens navn  
 
Vedtekter §8: Dersom foreldre/foresatte ønsker å endre plasstørrelsen i løpet av 
skoleåret, gis det skriftlig beskjed, på eget skjema, med en (1) måneds varsel 
fra siste virkedag i måneden. Dette gjelder med unntak av flg: Melding om 
endring som kommer til skolen innen 31.mai blir gjort gjeldende fra 1.august. 
Melding som kommer innen 30.juni blir gjort gjeldende fra 1.september 
  
Informasjon om barnet  
Etternavn 
  

Fornavn 
 

Fødselsnr (11 siffer) 
  

Informasjon om foresatte  
Navn (Mor/foresatt)  
 

Fødselsnr (11 siffer) 
  

Adresse 
 

Postnr  Poststed 
 

Navn (Far/foresatt ) 
 

Fødselsnr (11 siffer) 
  

Adresse 
 

Postnr 
 

Poststed 
 

Krav om betaling skal sendes til  
Hovedforsørger er den 
som mottar regninger 
fra kommunen.  

Hvem er hovedforsørger for barnet?  
Mor         Far  

Plassendring (kryss av for et valg)  
Mitt/vårt barn skal benytte plassen:  
□ Full plass     □ Kun før skoletid alle dager  □ Kun etter skoletid alle dager                                                

□ En fast dag pr. uke. Kryss av en dag på ukedagene nedenfor 

□ To faste dager pr. uke. Kryss av for to dager på ukedagene nedenfor 

□ Tre faste dager pr. uke. Kryss av for tre dager på ukedagene nedenfor 

□ Fire faste dager pr. uke. Kryss av for fire dager på ukedagene nedenfor 

□ Mandag     □ Tirsdag     □Onsdag     □ Torsdag     □ Fredag  
Underskrifter  
Sted og dato 
 

Far/foresatt 
  

Mor/foresatt 
 
 

Fylles ut av skolen:  
Herved bekreftes at barnets plass i skolefritidsordningen ved vår skole er endret 

Endringen gjelder fra den 1. i               måned 200  
Underskrifter  
Sted og dato 
 
 

Rektor/leder av skolefritidsordningen 
 
 

Kopi til: Foresatte  
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