
 

 
Til foresatte til elever på 1.- 4.trinn 

 
 

SFO ved Oasen skole Mandal 
 
Oasen skole har et tilbud om SFO (skolefritidsordning) før og etter skoletid til barn som går i 
1.-4. trinn.  
 
Priser for SFO (gjeldende fra 01.01.2020): 
 

Full plass 5 dg/uke Kr 2 150,- pr. måned 

Fire faste dager Kr 1 950,- pr. måned 

Tre faste dager Kr 1800,- pr. måned 

To faste dager Kr 1400,- pr. måned 

En fast dag i uken Kr 900,- pr. måned 

Enkeltdager Kr 220,- pr. dag 

Enkeltdager i ferie Kr 220,- pr. dag* 

 
*) gjelder bare for de som har fast SFO. 
 
Vi tilbyr ikke enkelttimer.  
 
SFO ved Oasen skole Mandal følger samme ordning som den offentlige skole i Mandal hvor man 
betaler for ekstradager i høst,- vinter-, og sommerferier. Vi minner om at minst 3 barn må være 
påmeldt i ferier for at SFO skal kunne holde åpent. Påmeldingsskjema for ferier sendes ut i god 
tid.  
 
SFO er stengt i jule- og påskeferier og hele juli.  
Morgen-SFO åpner kl 07:00 og SFO stenger kl 16:30. Ferier har egne åpningstider.  
 
Vi minner videre om at oppsigelsestid er 1 måned – dvs. man betaler ut neste måned etter 
oppsigelsesdato. Barnet er automatisk påmeldt til SFO frem til utgangen av 4. klasse med 
mindre skriftlig oppsigelse gis før den tid. Ved spesielle behov kan elever utover 4. klasse delta 
på Sfo. Det må da søkes særskilt om dette.  
 
Frist for å melde seg til enkeltdager er fredag uken før. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Oasen skole Mandal  
 
Inger Lise Bjørkelid (sign.) 
SFO-leder  

 

Postadresse 
Gjervoldstadveien 15 
4515 Mandal 

Besøksadresse 
Gjervoldstadveien 15 
Halshaug, Mandal 

Telefon 
38 26 61 11 

Epost 
mandal@oasenskole.no 

 



 

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

Navn  Klasse  

 

Dag Sett kryss for ønsket dag 

Mandag  

Tirsdag  

Onsdag  

Torsdag  

Fredag  

Morgen SFO  

  

 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 mandal@oasenskole.no 
eller send til Oasen skole Mandal AS, Gjervoldstadveien 15, 4514 Mandal. 

 

Postadresse 
Gjervoldstadveien 15 
4515 Mandal 

Besøksadresse 
Gjervoldstadveien 15 
Halshaug, Mandal 

Telefon 
38 26 61 11 

Epost 
mandal@oasenskole.no 

 


