VELKOMMEN SOM SØKER PÅ
ØRMELEN SFO

Hvem er vi?
Ørmelen SFO er en del av Ørmelen skole, og har base i «nybygget» i tilknytning til
småskolefløya. Vi benytter også klasserommene til 1.-4.klasse som baserom.
Vi har åpent fra 0645 på morgenen, og til 1630 på ettermiddagen.
SFO i Verdal kommune har åpent i skoleruta, dvs at vi har stengt på alle skolens ferie- og
fridager.
Som søker hos oss, har du mulighet til å søke på 3 typer plasser:
- 100%-plass; SFO alle dager i uka
- 80%-plass; Dere kan benytte SFO i 4 dager i uka, med en fast fridag.
- 50%-plass; Dere kan benytte SFO i 5 dager i løpet av 2 uker, i fast turnus. F.eks 5
dager i partallsuker, fri i oddetallsuker, eller 2 dager i partallsuker og 3 dager i oddetallsuker.
Priser finner dere på Verdal kommune sin hjemmeside.

Hva kan vi tilby?
- Vårt hovedfokus er trygghet og trivsel for alle!
- Vi ønsker at den frie leken skal stå i sentrum.
- Vi tilbyr aktiviteter tilpasset barnas interesse og alder. Eksempler på dette kan være
gymaktivitet, formingsaktiviteter, matlaging osv.
- Vi ønsker at barna skal oppleve at de har medvirkning på SFO-dagen sin.
- De voksnes oppgave er å veilede og være til stede, for å skape trygghet for barna.
- Årsplan for aktiviteten på SFO utarbeides hver høst, og ligger ute på hjemmesida
vår.

Søknad/oppsigelse
Søknad om plass skjer elektronisk via søknadsportalen for Barnehage/SFO. Link ligger på
hjemmesida til Verdal kommune. Det kan søkes om plass gjennom hele skoleåret, men
hovedopptak er normalt i mars måned. Plassen gjelder til oppsigelse foreligger, eller til
barnet er ferdig med 4.klasse. Dvs at det ikke må søkes på nytt hvert år. Oppsigelse/endring
av plass skjer også i søknadsportalen. Oppsigelsestiden er 1 mnd fra den 1. påfølgende
måned.
Har dere spørsmål angående skolefritidsordningen, ta kontakt på tlf 47 47 64 36/74 04 82
00, e-post mona.valstad@verdal.kommune.no, eller stikk innom.

Vi ønsker dere velkommen som søker hos oss 

