Lund kommune
SKOLEFRITIDSORDNING

BETALINGSSATSER SFO FRA 01.08.20

Oppholdstid:

Bet.satser pr. år:
2020

Bet.sats pr. mnd.
2020

Inntil 7 timer pr. uke.

16 000

1 600

Inntil 14 timer pr. uke

24 000

2 400

Over 14 timer pr. uke

30 000

3 000

Kjøpetimer, pr. time

80

Kjøpetimer høstferie/vinterferie. sommeråpent, pr. time

60

For sent hentede barn, pr. påbegynt halvtime

355

Det gis ikke søskenmoderasjon.
Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen på 1. og 2. årstrinn
slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husstanden. Betaling for kost kan komme i tillegg.
Kommunen skal gi tilbud om gratis SFO for barn med særskilte behov på 5. - 7. årstrinn. Kommunen kan kreve betaling for kost.

Ved bruk av flere timer enn tildelt må det betales et tillegg/kjøpetimer. Kjøpetimer betinger allerede fast plass på SFO.
Det gis ikke anledning til å dele plasser
Den årlige betalingen fordels likt på 9 måneder og 2 måneder med halv sats.
Foreldrebetalingen for planleggingsdagene; det betales ekstra for timer utover den ordinære plassen.
Betaling for høstferien, vinterferien og 2 uker sommeråpent kommer i tillegg, alle timer betales etter vedtatt timesats.
Ved fravær må det betales på vanlig måte.
Ved gjentatte ganger etter varsling av for sent hentede barn, betales et gebyr pr. påbegynt halvtime
Ved tre måneders utestående betaling kan en miste plassen.
Kostnader for mat og drikke betales utenom den ordinære månedssatsen og er en frivillig ordning.
Dersom barnet er sykt i en sammenhengende periode på over 4 uker og sykdommen har medført stor utgifter,
kan kommunalsjef for oppvekst og kultur, etter søknad med dokumentasjon av utgifter, gi betalingsfritak fra og med uke 5.
Dersom andre særlige grunner skulle foreligge, er det anledning til å søke om redusert betaling/friplass. Slik søknad
behandles av NAV/barnevernet. Dersom søknaden innvilges, dekkes utgiftene av NAV/barneverntjenesten.
Endringer i betalingsreglementet vedtas av oppvekst- og kulturutvalget og godkjennes av
kommunestyret. Endringer i betalingsreglementet av mindre prinsipiell karakter delegeres til
kommunalsjef for oppvekst og kultur og refereres for oppvekst- og kulturutvalget.
Betalingssatsene justeres årlig pr. 01.01.
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