
 
 

 

Oasen skole Vennesla 

Moseidvegen 1b , 4706 Vennesla 

 

E-post:inger.nystol @oasenskole.no 

Telefon:977 97 750  

 

 
Til foresatte til elever på 1.- 4.trinn

   

SFO ved Oasen skole Vennesla 2021 - 2022 
 
Oasen skole har tilbud om SFO (skolefritidsordning) før og etter skoletid til barn som går på 1.-4. 
trinn. SFO Oasen skole Vennesla har åpent når det er skole. Vi har stengt i jule- og påskeferien, samt i 
juli. I høst- og vinterferien samt noe i juni og august holder vi åpent dersom det er fire (4) barn eller 
flere som har behov. Vi har en sats på 220,- kr per dag i feriene.  
  
Eleven beholder plassen på SFO ut 4. trinn, eller til den sies opp. Det er altså ikke nødvendig å søke på 
nytt for nytt skoleår dersom det ikke er endringer i behovet. Alle som ønsker SFO før skolestart må 
levere svarslipp. 
Vedtekter for SFO finner dere på oasenskole.no - Informasjon - SFO.  
Sfo er en et sted der vennskap bygges. Respekt, høflighet og omsorg for hverandre står høyt i fokus. 
 
Priser for SFO: 

Oppsigelsestid: 1 måned – dvs. man betaler ut neste måned etter oppsigelsesdato. 
 
Vennesla kommune tilbyr mulighet til redusert SFO-betaling for  lavinntektsfamilier. Vi tilbyr det 
samme hos oss. Ta kontakt med skolens ledelse for mer informasjon. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Inger Margrethe Nystøl, SFO leder ved Oasen skole Vennesla 
 
 

Full plass 5 dg/uke 2150,- pr. måned (uten morgen sfo) 
Fire faste dager/uke 1950,- pr. måned(uavhengig av hvilke dager) 
Tre faste dager/uke 1800,- pr. måned (uavhengig av hvilke dager) 
To faste dager/uke 1400,- pr.måned (uavhengig av hvilke dager) 
En dag/ uken 900,- pr.måned (uavhengig av hvilke dager) 
Morgen sfo uten ettermiddags sfo 850,- pr.måned 
Morgen sfo til de som allerede har 
ettermiddags sfo 

300,- pr.måned, 5 dager/uken 

Ferier/ enkeltdager 220,-  



 

Søknadsskjema SFO 
 
Ja takk! Vi søker om SFO-plass på Oasen skole Vennesla SFO for vårt barn for skoleåret 2021 - 
2022. 
 

 
 

  
Vi søker om: 
 

    Morgen-SFO – fra kl. 07.30  
 
  
 

 
*) Vi trenger dette for å sende rapport til skattemyndighetene. Foreldrebetaling SFO kommer til 
fradrag på selvangivelsen. 
 
Vennligst send utfylt skjema som vedlegg på mail inger.nystol@oasenskole.no, send i posten eller 
lever til skolen innen 20.juni. 
 

Navn  Klasse  

Dag Klokkeslett Sett kryss for ønsket dag 

Mandag 14.15 - 16.30 
 
 

Tirsdag 13.15 - 16.30 
 
 

Onsdag 12.30 - 16.30 
 
 

Torsdag 14.15 - 16.30 
 
 

Fredag 12.30 - 16.30 
 
 

 

Foresattes navn  

Adresse  

Telefon mor  

Telefon far  

Evt. opplysninger om spesielle 
behov/allergi etc. 

 

Fødsels- og personnummer mor el. far * (oppgi hvem) 

 Dato og underskrift  

mailto:anita.tangstad@oasenskole.no

