
TILSYNSTILBUD FOR BARN I SKOLEFRITIDSORDINGEN I JULI 2015 

Kommunestyret vedtok, som en del av budsjett 2015, at skolefritidsordningen i Herøy skulle ha 

stengt fire uker i juli.  Årsaken til dette var behovet for innsparinger i budsjettet.  Det er kommet 

sterke politiske signaler om at kommunen må se på løsninger som gjør det mulig å ha et tilsynstilbud 

for barn som har et behov for dette, sommeren 2015. 

Med bakgrunn i dette foreslår kommunen at det gjennomføres en prøveordning sommeren 2015.  

Følgende vil gjelde for dette tilbudet: 

 Tilbudet gjelder fire uker i juli 2015. (6. juli – 31. juli), og kan ha en åpningstid fra kl. 06.45 – 

16.15. 

 Tilbudet har bindende påmelding. 

 Tilbudet er behovsprøvd. 

 Tilbudet koster 2 951 kroner for hele måneden, inkludert mat, eller 750 kroner per uke. 

 Kommunen vil organiseres tilbudet enten ved skolefritidsordingen ved skolen, eller i 

forbindelse med Herøy barnehage, alt etter hvor mange barn som har behov for tilbudet, og 

alderen på disse. 

Vedlagt skjema brukes til bindende påmelding til tilbudet.  Med bakgrunn i at tilbudet er 

behovsprøvd, er det viktig at feltet merket med «Begrunnelse av behov» i søknadsskjemaet er fylt ut. 

Søknadsfristen er 30. april 2015 

  



BINDENDE PÅMELDING TIL TILSYNSTILBUD FOR BARN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN,  

SOMMEREN 2015 

BARNET 

Personnummer Etternavn Fornavn 

                  
Daglig omsorg 

mor          far               begge 

MOR/ 
kvinnelig 
foresatt 

Personnummer Etternavn Fornavn 

                  
Arbeidsgiver 

      
Mobiltelefon E-post 
            
Adresse Postnr/sted 

            

Jeg er i arbeid følgende uker: 
Uke 28    Uke 29    Uke 30    Uke 31 

FAR/ 
mannlig 
foresatt 

Personnummer Etternavn Fornavn 

                  
Arbeidsgiver 

      
Mobiltelefon E-post 

            

Adresse Postnr/sted 

            

Jeg er i arbeid følgende uker: 
Uke 28    Uke 29    Uke 30    Uke 31 

ØNSKE OM 
PLASS 

Ønske om plass: 

  Uke 28 (6. – 10. juli) 
  Uke 29 (13. – 17. juli) 
  Uke 30 (20. – 24. juli) 
  Uke 31 (27. – 31. juli) 

UNDERSKRIFT 

Jeg erklærer at opplysningene som er gitt i denne søknaden er riktige. 
   

Sted og dato  Underskrift 

 

Søknaden sendes til e-post: post@heroy-no.kommune.no 

Eller leveres på kommunehuset, Silvalveien 1, 8850 HERØY. 

SØKNADSFRISTEN ER 30. APRIL 2015 

mailto:post@heroy-no.kommune.no

