
Tłumaczenie z języka norweskiego 

DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
  
ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2022/2023 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1 KWIETNIA 
 
Przyjęcia do świetlicy (SFO) odbywają się przy tej samej szkole, do której na 
dzień dzisiejszy się przynależy, dotyczy to również osób, które ew. jesienią 
będą zmieniać szkołę. Rejestracja zostanie przekazana nowej szkole. Pobyt w 
świetlicy oferowany jest uczniom klas od 1 do 4. Gmina Elverum oferuje 
również miejsce w świetlicy dzieciom o szczególnych potrzebach z klas od 5 
do 7. 
Zgłoszenia należy dokonać przez system administracyjny szkoły Visma: Visma 
Flyt Skole za pomocą bramki ID. Tutaj znajdują się wskazówki jak złożyć wniosek 
o rejestrację. 

Po zalogowaniu należy wybrać szkołę z menu po lewej stronie. Wybierz 
"Świetlica [Sfo]" przy nazwisku dziecka, które chcesz zarejestrować, a potem 
kliknij "Nowy pobyt [Nytt opphold]". Rodzice otrzymują potwierdzenie 
przyjętego wniosku o rejestrację e-mailem/SMS-em wraz z informacją o tym, że 
zostanie on rozpatrzony. 
Nie jest konieczne składanie wniosku co roku, wypowiedzenia i zmiany miejsca 
są opisane w rozdziale 5 statutu. Żeby wypowiedzieć miejsce w świetlicy 
należy zalogować się do Visma zmiana szkoły przy pomocy bramki ID. 

Osoby, które mają już miejsce w świetlicy na rok szkolny 2022/2023 nie muszą 
składać wniosku ponownie. Osoby, które nie chcą korzystać z miejsca, muszą 
je wypowiedzieć. 
Statut dostępny jest na stronach Visma i gminy Elverum. 

Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po 1 kwietnia, zostaną rozpatrzone przez 
dyrekcję szkoły tylko w takim zakresie, w jakim dostępne są miejsca i w jakim 
pozwala na to liczba personelu zatrudnionego w świetlicy.  
Godziny otwarcia świetlicy to 07:00 – 17:00 poza czasem szkolnym. 
Niektóre szkoły otwierają świetlicę o godz. 06:45. 

Pełne miejsce kosztuje 3186 ,- koron, a miejsce częściowe 2572,- koron. 
Miejsce częściowe obejmuje do 15 godzin w tygodniu. 

Dla uczniów 1 klasy obowiązują inne ceny: 
Pełne miejsce dla ucznia 1. klasy: 1912,- koron 
Miejsce częściowe dla ucznia 1. klasy: 0 koron. 
 
Zarówno uczniowie z pełnym, jak i z częściowym miejscem muszą zapłacić 
154,- korony miesięcznie tytułem wyżywienia. 
W czasie ferii miejsce częściowe obejmuje 35 godzin, a miejsce pełne 50 
godzin w tygodniu. 



Wniosek o zredukowanie udziału rodzica 

Rodziny o niskim dochodzie mogą starać się o zredukowanie kosztu miejsca w 
świetlicy. W przypadku składania takiego wniosku należy udokumentować 
łączny dochód brutto osiągany w gospodarstwie domowym. 

Więcej informacji o sposobie składania wniosku znajduje się tutaj. 

Proszę pamiętać, że termin składania wniosków upływa 1 kwietnia. 


