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Lund kommune   Oppvekst- og kulturetaten 

SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN  

 
Ordningen er et omsorgs- og fritidstilbud for elever i 1. – 4. klasse. Elever som har plass i SFO beholder 
plassen til den blir sagt opp skriftlig, ellers opphører SFO plassen automatisk etter 4. klassetrinn.    
 
SFO Nygård har følgende åpningstider:   Fra kl. 06.30 – kl. 08.20   
 Fra skoleslutt – kl. 15.45. 
 
SFO Nygård har åpent i høstferien, vinterferien og på skolens planleggingsdager  
(dersom mer enn 5 påmeldte pr. dag, bindende påmelding en måned før planleggingsdagen, og innen 15/9 for 

høstferien og innen 15/1 for vinterferien). 
 
Sommeråpen SFO Nygård en uke etter skoleslutt og en uke før skolestart. Avgjørelse om 
sommeråpning må være avklart innen 31.03 og det må være mer enn 5 påmeldte pr. dag. Bindende 
påmelding med dager og tidspunkter må skje skriftlig til Nygård barneskole innen 1. mars.   
 
Tilbudet om to uker sommeråpent og åpen SFO på planleggingsdagene, høstferie/vinterferie gjelder for 
alle skolebarn bosatt i Lund kommune.   
    ____________________________ 
 
SFO Kiellands Minde har åpent fra kl. 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 15.45. Siden 1. og 2. 
klasse har fri onsdager, kan det også tilbys plass til elever fra disse trinnene, under forutsetning av 
tilstrekkelig med søkere. I tillegg har SFO åpent på skolens planleggingsdager dersom det kommer 
minst 3 barn og dersom ekstra kostnader kan dekkes av egne rammer. Bindende påmelding til 
planleggingsdagene er en måned før planleggingsdagene. Ved behov for SFO-plass i 
høstferien/vinterferien/sommeruker tilbys dette på SFO Nygård. 
    ____________________________ 
 
SFO Heskestad har åpent fra skoleslutt til kl. 15.45.  Siden 1. og 2. klasse har fri onsdager, kan det 
tilbys plass til elever fra disse trinnene denne dagen, under forutsetning av tilstrekkelig med søkere. I 
tillegg har SFO åpent på skolens planleggingsdager dersom det kommer minst 3 barn og dersom ekstra 
kostnader kan dekkes av egne rammer.  Bindende påmelding til planleggingsdagene er en måned før 
planleggingsdagene. Ved behov for SFO-plass i høstferien/vinterferien/sommeruker tilbys dette på SFO 
Nygård. 
    ____________________________ 
 
For alle SFO tilbudene gjelder:   
 
Alternative tilbud: A  Inntil 7 timer pr. uke      B  Inntil 14 timer pr. uke     C  Over 14 timer  pr. uke  
Det gis ikke anledning til å dele plasser.  
Foreldrebetalingen for planleggingsdagene; det betales ekstra for timer utover den ordinære plassen.   
Foreldrebetaling for høstferien/vinterferien/sommerukene kommer i tillegg til den ordinære 
oreldrebetalingen.    
 

Søknadsfrist   1. mars  

Skoleskyss for elever i SFO 
Elever på 1. klassetrinn har rett til fri skoleskyss dersom de bor 2 km eller mer fra skolen. Avstanden til holdeplass kan være 
inntil 1 km.  Elever på 2. – 10. klassetrinn har rett til fri skoleskyss dersom de bor 4 km eller mer fra skolen.  Avstanden til 
holdeplass kan være inntil 2 km.  Elever i SFO som ikke bruker bussen, skal ikke meldes inn. Elever i SFO som delvis bruker 
buss, må melde fra til skolen hvilke dager bussen skal brukes. ”Av og til skyss” er ikke nok til å få gratis busskort. Foresatte 

må da betale og deretter melde fra til skolen om datoer som buss er brukt.  De vil da få refundert utgiftene for disse dagene.  
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Påmelding SFO  

 
Det søkes om plass i SFO fra dato:  ________________________ 
 
Elevens navn:  _________________________________ Personnr.:  ________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________________ 
 

 
Det søkes om plass ved:  
 
SFO Nygård    Inntil 7 timer pr. uke   Inntil 14 timer pr. uke          Over 14 timer  pr. uke 
 
 
SFO Heskestad    Inntil 7 timer pr. uke  Inntil 14 timer pr. uke          Over 14 timer  pr. uke 
 
 
SFO Kiellands Minde    Inntil 7 timer pr. uke  Inntil 14 timer pr. uke           Over 14 timer  pr. uke 

 
 
 
Merk av hvilke ukedager, klokkeslett fra til, og hvor mange timer dere ønsker at eleven går i SFO: 
 
Mandag :  Fra-til kl. _________________________ Antall timer:  ____________ 
 
Tirsdag :  Fra-til kl. _________________________  Antall timer:  ____________ 
 
Onsdag :  Fra-til kl. _________________________  Antall timer:  ____________ 
 
Torsdag :  Fra-til kl. _________________________  Antall timer:  ____________ 
 
Fredag:  Fra-til kl. _________________________  Antall timer:  ____________ 
 

SUM ANTALL TIMER PR. UKE DET SØKES OM      =_______________ 
 
Elever som bor 2/4 km. fra skolen og som har rett til ordinær skoleskyss, men som ikke kommer til å benytte seg 
av skoleskyssen skal ikke meldes inn som bruker av skoleskyss. Vil eleven benytte seg av skoleskyss/delvis 
skoleskyss i den perioden eleven har SFO plass?           Ja    Nei 
 
 
Dato: ________________  ____________________________________________________________ 
                                                Foresattes underskrift  Personnr. 11 siffer til den som skal stå for regningen 

 
Telefon privat:  ___________ Telefon jobb: ___________ E-post adresse: _________________________ 
 
Søknaden sendes til Lund kommune, oppvekst- og kultur, Moiveien 9, 4460  MOI   
 
Søknadsskjema er lagt ut på vår hjemmeside:  www.lund.kommune.no og kan sendes til vår mailadresse:  
postmottak@lund.kommune.no 

 

Søknadsfrist:   1. mars  
 
Søknader innlevert etter søknadsfristens utløp vil bli behandlet etter søknader som er innkommet innen søknadsfristen.  Elever 
som har skoleskyss; skoleskyssen gjelder kun til skolestart og rett etter skoleslutt og ikke til SFO start og SFO slutt.  Elever 
med funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom kan søke om skyss til og fra skolefritidsordningen.  Slik skyss 
innvilges ikke i skolens ferier. 
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