Sektor for kunnskap, mangfold og kultur.

SØKNAD OM REDUSERT OPPHOLDSBETALING I
SFO, SKOLEÅRET 2020/2021
Opplysninger om søker:
Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn:

Gateadresse:

Postnr./Sted:

Sett kryss:

Inntekt (bruttodagsaktuell inntekt pr. år):

☐ Aleneforsørger
☐ Husholdningen består av to personer
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og
samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor
sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste
månedene, eller har felles barn.

Mors/samboers inntekt: __________________________________
Fars/samboers inntekt: ___________________________________
Betalingsgrunnlaget beregnes etter familiens samlede kapital- og
personinntekt (bruttoinntekt). Bruttoinntekt omfatter all lønnsinntekt, bidrag
og trygdeytelser (ikke barnetrygd og stipend) før trekk er foretatt.

NB! Dokumentasjon på inntekt skal vedlegges søknad: Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding
Dersom søker har skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhånds utfylte selvangivelsen, er man pliktig til å
dokumentere dette. Eksempel på slik dokumentasjon;
De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver (disse må vise endring i årslønn i forhold til selvangivelsen).
Vedtak fra NAV om skattepliktige stønader.
Vedtak om introduksjonsstønad.

Inntektsgrense for redusert foreldrebetaling er kr. 346.000,-

Søknaden gjelder:
Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn:

Fødselsdato:

Plasstørrelse:

Oppgi SFO:

Underskrift fra foresatt/foresatte:
Sted/dato:

Sted/dato:

Underskrift

Underskrift

Søknadsrutiner:
•

Søknadsfrist er 1. juni hvert år, men foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er vesentlig
og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av
langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

•

Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ved oppstart av skoleåret for de som har søkt innen fristen. For
de som søker underveis i skoleåret vil det være en saksbehandlingstid på 3 uker. Det må søkes for hvert
skoleår og ny dokumentasjon for inntekt vedlegges. Ved manglende eller mangelfull dokumentasjon, blir
søknad behandlet når dette foreligger.

•

Ved endring av inntekt plikter søker å melde ifra om dette.

•

Søknad sendes: Postmottaket Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

