
Grytastranda Montessoriskule SA 

Postadresse:Grytastrandvegen 606, 6265 Vatne. 

Telefon: 70 21 28 48/ 45667768 

E-post: ragnhild@gsmontessori.no 

Org.nr.:993 892 696 

SØKNAD OM OPPTAK I SKULEFRITIDSORDNING 

SKULEÅRET 2019-20 GRYTESTRANDA MONTESSORISKULE 
 

SØKNADSFRIST: Måndag 6. mai 2019 

Etter §4 i vedtektene gjeld opptak for eitt skuleår i gongen. Difor må det 

søkjast på nytt for alle barn kvart år. 

Det skal utfyllast eitt søknadsskjema for kvart barn.  
 

SFO  frå kl 07.15 – kl 08 00 kvar morgon – om ettermiddag er det opning frå kl 15. 00 - 

16.15 (månd –torsd) og frå kl 14.00 – 16.15 (fred) 

Ved ynske om SFO-plass;- set kryss bak alternativa under: 

• Ynskjer plass morgon og ettermiddag…… 

• Ynskjer plass berre om ettermiddagen……  

• Ynskjer berre plass om morgonen ……. 

 

Fast pris for bruk av SFO- frå 15.08.16 er sett til kr 1200 (morg og etterm) –kr 1000 (berre etterm),- 

kr 500 (berre morgon) pr mnd i 10 mnd.-Syskenmoderasjon-barn nr 2:kr 1000 (m+e) –kr 800 (e) –

kr300 (m). Oppseing SFO( 1 mnd)  må meldast skriftleg til rektor;- rekna frå 1. eller 15. i kvar 

månad. NB – Dette er same prisane som skuleåret 2017/18. Styret har så langt ikkje gjort vedtak om 

at desse prisane skal aukast for skuleåret 2018/19 

 

SFO følgjer til vanleg skuleruta (skuleåret).  

 

BARNET SITT NAMN: FØDD:  
 

 

Innanfor tidsrammene for SFO som er skisserte ovanfor, hadde det vore fint om vi kunne fått 

opplyst kva tidspunkt barnet vert levert, og når det vil bli henta til vanleg.Dette for m.a  å 

kunne planlegge behov for bemanning:   

 

Før skuletid     Etter skuletid 

 

Måndag:  frå kl………… til skulestart    Frå skuleslutt     til kl……….. 

 

Tysdag:    frå kl………… til skulestart    Frå skuleslutt     til kl……….. 

 

Onsdag:   frå kl………… til skulestart    Frå skuleslutt     til kl……….. 

 

Torsdag:  frå kl………… til skulestart    Frå skuleslutt     til kl……….. 

 

Fredag:    frå kl………… til skulestart    Frå skuleslutt     til kl……….. 
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OPPLYSNINGAR OM FAMILIEN: 

 

FAR: MOR: 

 

Namn:.............................................................….    Namn:.............................................................…. 

 

Adr.:..............................................................…..    Adr.:...............................................................…. 

 

P.nr/stad:.........................................................….    P.nr/stad:.........................................................… 

 

Telefon:…………………………………………  Telefon:………………………………………… 

 

E-postadr:……………………………………….  E-postadr:………………………………………. 

 

 

 

        

 

Eg/vi stadfestar med dette at opplysningane gjevne i søknaden er rette. 

 

 

...................................................................... den................... 
stad                 dato 
 

 

....................................................................... 
underskrift 

 

 

 
Søknaden sender de til: 

 

Grytastranda Montessoriskule, Grytastrandvegen 606, 6265 Vatne. 

Scanna søknad kan sendast til e-post-adr: ragnhild@gsmontessori.no  

Søknaden blir handsama av rektor. Alle får skriftleg svar ( enkeltvedtak) innan to veker. Ved 

avslag på søknad om opptak ,kan evt.  klage rettast først til rektor. Dersom rektor held fast ved 

avslaget, blir klaga vidaresend til  Styret for Grytastranda Montessoriskule SA til endeleg 

avgjerd.    
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