
SØRREISA KOMMUNE  
 

 
 

Søknad om plass i skolefritidsordning skoleåret  __     __  / __  ___ 
     
 
 
1. Opplysninger om barnet 
Navn:  
 

Fødselsnr*:  Klasse:  

Bostedsadresse:  
 

Postnr:  Poststed:  

 
 
2. Opplysninger om foresatte 
Mors/foresatts navn: 
 

Fødselsnr.:  

Adresse: 
 

Tlf. privat  Tlf. mobil 

Arbeidsgiver:  
 

Arbeidstidsrom: Tlf arbeid:  

 
Fars/foresatts navn: 
 

Fødselsnr*: 

Adresse: 
 

Tlf. privat  Tlf. mobil 

Arbeidsgiver:  
 

Arbeidstidsrom: Tlf arbeid:  

 
 
3. Andre opplysninger 

Betalers navn: 
 
 

Betalers personnr* : 

Andre som kan kontaktes dersom vi ikke får kontakt med foreldre: 
 
 
 
 
Evt allergier:  
 
 
 
Andre ting vi bør vite:  
 
 
 
 
 
*Fødselsnr (11 siffer) må oppgis. Behandlingen av søknaden er avhengig av nøyaktige opplysninger på 
søknadsskjemaet. Barn og foresattes fødselsnummer (11 siffer) gir en sikker identifikasjon av hver søker og skal 
fylles ut.

 



 

4. Plass-størrelse 
Kryss av for 
ønsket størrelse 
på plass:  
 

¼ plass: � 
1-6 timer  

½ plass: � 
6-11 timer pr uke  

1/1 plass: � 
Over11 timer pr uke 

 
5. Kryss av for hvilken SFO det søkes til:  
                     Sett kryss her  Åpningstider 

SFO  
Evt kommentarer  

SKØELV SKOLE               
9310 SØRREISA 
Tlf 99204905 

 
 

07.30 – 16.30 De dagene det ikke er skole 
(onsdager/torsdager og skolefridager) har 
SFO åpent hele dagen.  
Stengt i romjula, påsken og 4 uker i 
juli/august. I tillegg kommer 5 
planleggingsdager som de ansatte skal ha. 
Dette i hht vedtektene. 
 

GOTTESJORD SKOLE  
9310 SØRREISA 
Tlf 99204760 

 
 

07.30 – 16.30 

 
6. Ønsket oppholdstid 
Kryss av – så godt det lar seg gjøre - for hvilke tidsrom barnet skal være på SFO. 
Skal barnet være på SFO de dagene det ikke er undervisning (onsdager/torsdager), 
kryss også av i ruta ”Undervisning i skolen”. 
 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
Mellom 07.30 
og skolestart 

     

Undervisning i 
skolen  

     

fra s koleslutt  
til ca kl 15.30  

     

Mellom k l 
15.30 – 16.30 

     

 
Barnet skal:  Gå heim alene: 

� 
Ta buss: � kl: Blir hentet: � 

 
7. Erklæring 
Jeg erklærer herved at mitt barn kan:  
�gå/dra til og fra SFO uten følge med en voksen 
�være med på turer i regi av SFO med offentlig transportmiddel og/eller privatbil 
�gå heim, etter (telefon)avtale, til fast klokkeslett 
 
Skolen har egen heimeside, kan det legges ut bilder av barnet på disse 
heimesidene?  
� Ja    � Ja, med unntak av bilder der bare mitt barn er fotografert 
� Nei 
 
Det vises for øvrig til gjeldende vedtekter for SFO i Sørreisa kommune.  
 
Søknad sendes til skolen det søkes plass på, innen 10.juni.  
 
   

sted og dato  underskrift 
 


