
Til foresatte til elever på 1.- 4.trinn 
       
        

       
       
       
Oasen skole Birkelid:                                                                                                                       

SFO 2018-19 
 
Oasen skole har et tilbud om SFO (skolefritidsordning) før og etter skoletid til barn som går i 
1.-4. trinn.  
 
Vi starter opp første skoledag etter sommerferien, med mulighet for tidligere oppstart etter 
avtale. For at vi kan sette i gang tilbud om åpen SFO utenfor den ordinære skoleruta, må det 
være minimum 3 barn som har behov. SFO er stengt i jul- og påskeferie 
Priser for SFO: 
 

Full plass 5 dg/uke Kr 1950,- pr. måned 

Fire faste dager Kr 1800,- pr. måned 

Tre faste dager Kr 1600,- pr. måned 

 
 
 
Priser for enkeltdager på SFO  
 

Mandager Kr 650,- pr. måned 

Tirsdager Kr 550,- pr. måned 

Onsdager Kr 750,- pr. måned 

Torsdager Kr 550,- pr. måned 

Fredager Kr 750,- pr. måned 

Enkelttimer Kr 80,- 

Morgen-SFO Kr 200,- pr. måned * 

Enkeltdager i ferie Kr 200,- 

 
* gjelder bare for de som har SFO på ettermiddagen 

 
Enkelttimer må bestilles dagen før, eller etter avtale hvis det oppstår et akutt behov.  
Grunnen til prisforskjellene på de ulike ukedagene er at SFO-tiden varierer etter time.    
Oppsigelsestid: 1 måned – dvs. man betaler ut neste måned etter oppsigelsesdato.  
Forbehold om mindre prisjustering fra 01.01.2019 
 
 
Med vennlig hilsen 
Oasen skole 
 
Kari Solvang (sign.) 
Skolesekretær 

  

 
 

 

 
 
 
Postboks 15, 4647 Brennåsen 
Gateadresse:  Birkenesveien 62, Brennåsen 
Telefon:  38 18 30 60 
Web:  www.oasen.skole.no 
Org.nummer:  989 099 736 
 



SFO OASEN SKOLE BIRKELID 2018-19 

Ja takk! Vi søker om SFO-plass på Oasen SFO for vårt barn. 

 

Navn  Klasse  

 
 

Dag Klokkeslett Sett kryss for ønsket dag 

Mandag 13.15 - 16.30 
 
 

Tirsdag 14.15 - 16.30 
 
 

Onsdag 12.30 - 16.30 
 
 

Torsdag 14.15 - 16.30 
 
 

Fredag 12.30 - 16.30 
 
 

Morgen SFO 07.20 – 08:45  

  
     Jeg ønsker å benytte meg av SFO i skoleferiene, høstferie, vinterferie og deler av 

sommerferie. Påmeldingsskjema blir sendt ut i god tid før feriene. SFO er stengt i 
hele juli, jul- og påskeferie. 

 
     For 1. trinn: Vi ønsker å benytte oss av ferie-SFO i august, om SFO holdes åpen. 
 

 

Foresattes navn 

 

 

Adresse  

Telefon mor  

Telefon far  

Evt. opplysninger om spesielle 
behov/allergi etc. 

 

Fødsels- og personnummer mor el. far *   

 Dato og underskrift  

 
*) Vi trenger dette for å sende rapport til skattemyndighetene. Foreldrebetaling SFO kommer 
til fradrag på selvangivelsen. 
 
Vennligst send utfylt skjema som vedlegg på mail til birkelid@oasen.skole.no 
eller send til Oasen skole, Postboks 15, 4684 Brennåsen. 

 

 


