Betalingsreglement SFO Lørenskog kommune gjeldende fra 01.02.21
Redusert plass - inntil 12 timer pr uke (25 timer i
skolefrie uker)
kr 2 493,- per mnd

Hel plass
kr 3 451,- per mnd

Kost kommer i tillegg med kr 190,- per mnd.
Det gis 20 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 30 % moderasjon for barn 3 og flere.
Hel plass og redusert plass
Hel plass gir opphold i SFO i hele åpningstiden, alle dager. Redusert plass gir inntil 12 timers
oppholdstid per uke, og 25 timer i skolefrie uker. I skolefrie uker betales et tillegg på 240 kr per uke.
Søskenmoderasjon
Det gis søskenmoderasjon med 20 % for barn nummer to i SFO. Fra og med tredje barn gis 30 %
søskenmoderasjon.
Redusert foreldrebetaling
Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen på 1. - 4. trinn,
slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen dersom: a)
foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste
året, eller b) det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at
foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen c)
inntektsgrensen fra 1. januar 2021 vil være 632 500 kr brutto personinntekt etter skatteloven kapitel
12 og skattepliktig kapitalinntekt for den samlede husholdningen
Oppsigelse
All oppsigelse må skje elektronisk via Oppvekstportalen som blant annet finnes på Lørenskog
kommunes hjemmeside www.lorenskog.kommune.no. Det er to måneders oppsigelsestid. Ved
flytting ut av kommunen gjelder en måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestid gjelder fra den 1. i
påfølgende måned. Økning av plass kan skje dersom bemanning tillater det fra den 1. i påfølgende
måned. Reduksjon av oppholdstid kan gjøres to ganger i året. Endring må meldes elektronisk via
Oppvekstportalen innen 1. juni for høsthalvåret. Endringen vil da tre i kraft fra 1. august. Endring for
vårhalvåret må meldes skriftlig innen 1. desember, og vil da tre i kraft fra 1. januar.
Ved endring av betaler, skal dette meldes skriftlig til skolen med signatur fra den som overtar
betalingen. Mislighold av betalingsforpliktelsen kan medføre oppsigelse av plassen.
Det vises for øvrig til vedtektene for den kommunale skolefritidsordningen.
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