To uker etter
skoleslutt:
UKE 25 OG 26

FOKUSOMRÅDER:
- FRILUFTSLIV
- KULTUR
- LEIK OG MORO

OPPLEVELSER
SAMMEN MED
SKOLEKAMERATER

NORD-AURDAL KOMMUNE INVITERER TIL

FERIE-SFO 2022

PÅMELDINGSFRIST:
fredag 1.april

PÅMELDING
Velkommen til en ferie-SFO med masse
spennende innhold
Invitasjon til påmelding for opphold i ferie-SFO for sommeren
2022. Ordningen er lokalisert til Nord-Aurdal barneskole (NABS).
På ferie-SFO vil mye av aktivitetene foregå utendørs; både på
NABS’s område, men også på organiserte turer i nærmiljøet, som
Fagernes, Leira og omegn.

Pris: 1000,- per uke

NORD-AURDAL
BARNESKOLE
Øvrevegen 7
2900 Fagernes
Ved spørsmål ta kontakt med SFOleder Anne Marte Hippe Gjevre:

anne.marte.hippe.gjevre@
nord-aurdal.kommune.no

PRØVEORDNING FOR FERIE-SFO SOMMEREN 2022
Invitasjon til påmelding for opphold i ferie-SFO for sommeren 2022. Ordningen er lokalisert til
Nord-Aurdal barneskole (NABS).
På ferie-SFO vil mye av aktivitetene foregå utendørs; både på NABS’s område, men også på
organiserte turer i nærmiljøet, som Fagernes, Leira og omegn. Det må påregnes enten levering eller
henting andre plasser enn NABS, men dette vil dere få nærmere beskjed om.

Retningslinjer


Prøveordningen gir tilbud i uke 25 og 26 (søknadsskjema for høstferien kommer senere).



Ordningen er åpen for elever fra 1.-4.klasse og for elever med særskilte behov fra 5.-7.klasse.
For at det skal bli et tilbud må minst 10 barn pr uke påmeldes. Blir det færre, blir det avlyst.
Maks antall er 45 stk og det vil da være «førstemann til mølla»-prinsippet (frem til
søknadsfristen utløper 1.april) hvis det blir flere påmeldte.



Prisen er kr.1000,- for opphold, inkludert ett måltid per dag, og det gis ingen
søskenmoderasjon. Det gis kun tilbud om hel uke. NB! Det er forskuddsbetaling og det må
betales for hel uke, også for dager som ikke brukes. I fht for sent henting gjelder vedtekter på
SFO.



Åpningstiden er fra kl.07.30-16.30, med en kjernetid fra 9.30-14.00. Det vil si at
barna må være levert før 9.30, og tidligst bli hentet kl.14.00. Dette på grunn av
opplegg som skal skje på ferie-SFO. Det må også gis beskjed hvis barnet ikke kommer på ferieSFO allikevel en dag.



Basen til SFO vil være på NABS, men det kan bli dager der barna må bli levert/hentet andre
plasser i nærområdet.



Søknader ses i en helhetlig sammenheng med andre avlastningstilbud/assistanse i ferier og i
samhandling med tilrettelagte tjenester i Nord-Aurdal kommune og hvis man får dette, må
dette beskrives i denne søknaden.



Hvis barnet skal gå hjem selv, må dette avtales med de som jobber på ferie-SFO.

Påmelding
Vedlagte påmeldingsskjema kan sendes i post til:
Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 Fagernes

Eller leveres på skolen

innen fredag 1.april.

PÅMELDINGSKJEMA TIL OPPHOLD I FERIE-SFO VED NORD-AURDAL
BARNESKOLE FOR SOMMEREN 2022 – UKE 25 OG 26
Barnets navn: __________________________________________________________
meldes herved på ferie-SFO 2022, ved Nord-Aurdal barneskole.
Barnets adresse: ________________________________________________________
Fødselsnummer (11 sifre): __________________ Klasse (2021-2022): _________________
Opphold ønskes (skriv inn ca. klokkeslett) MERK! Påmelding gjelder for HEL uke av gangen:
Mandag
Uke 25

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Barnet leveres kl.
Barnet hentes kl.

Uke 26

Barnet leveres kl.
Barnet hentes kl.

Hvis barnet skal gå hjem selv, må dette avtales med de som jobber på ferie-SFO.
KONTAKTOPPLYSNINGER TIL FORESATTE:
Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ___________________________ Fødselsnummer (11 sifre): ______________
Telefon arbeid: __________________ Telefon privat: __________________________

FAKTURA SKAL SENDES TIL
Navn: _____________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________
Fødselsnummer (11 sifre): _______________________

Annen informasjon (allergier, medisiner eller andre opplysninger som er viktige for ferie-SFO
å ha kjennskap til):

SAMTYKKE
Kryss av på at eleven kan:
Sykle på skolens område:
Være med i kano:
Bade under oppsyn av en voksen med livredningskurs:
TRANSPORT/TUR
Jeg/vi tillater at eleven kan sitte på i privatbil med skolens ansatte i særskilte
situasjoner som sykdom, skade, SFO-aktiviteter, tilleggstransport til buss
mm.?

JA ☐

NEI ☐

BILDER/FILM
På kommunens hjemmeside har skolene egne nettsider. Her ønsker skolene å publisere
nyheter og reportasjer om ulike aktiviteter i tekst, bilder og film. Det er en fin måte å vise
fram deler av skolehverdagen på. Datatilsynet krever at skolene innhenter samtykke fra
foresatte til å publisere bilder og film av elevene på internett.
Skolen vil ikke bruke navn på elever, så fremt det ikke er gitt spesifikt samtykke fra
foresatte. Det vil kun publiseres situasjonsbilder, med ett unntak: Det vil tas portrettbilder
til skolenes årbøker.
Fra tid til annen har NABS og NAUS besøk av pressen ved spesielle anledninger. Vi gir
pressen lov til å publisere bilder og film av elever dersom foresatte har gitt samtykke til det.
Foresatte kan når som helst trekke fullmakten tilbake, enten for enkeltbilder eller for
generell publisering. Dersom foresatte ønsker å fjerne bilder eller videoer som er publisert
på skolens nettsider vil skolen imøtekomme dette så raskt som praktisk mulig. Foresatte
må kontakte rektor.
For mer informasjon om bruk av bilder og film – se skolens nettsider www.nordaurdal.kommune.no
Jeg/vi tillater at ferie-SFO tar bilder/film av barnet?
JA ☐
Jeg/vi tillater at ferie-SFO publiserer bilder/film på skolens nettsider?
JA ☐
Jeg/vi tillater at ferie-SFO deler bilder/film på kommunens FacebookJA ☐
side?

NEI ☐
NEI ☐

Jeg/vi tillater at aviser bruker bilder/film tatt under SFO-aktiviteter?

NEI ☐

JA ☐

NEI ☐

________________ ___________ _______________________________________
Sted
Dato
Foresattes underskrift

Påmeldingen er bindende! Det må også betales for dager/uker som ikke brukes!
Påmeldingsskjema kan sendes i post til:
Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 Fagernes
Eller leveres på skolen.

FRIST: fredag 1.april

