
TIL FORESATTE 
 
PÅMELDING TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2022/2023 
FRIST FOR PÅMELDING: 1. APRIL 
 
Opptaket til SFO skjer ved den skolen man normalt tilhører pr i dag, gjelder også for de som 
ev, skal bytte skole til høsten. Registreringen vil bli videreført til den nye skolen. For å få 
plass må man være elev i et av klassetrinnene SFO gjelder for. Påmelding skjer gjennom 
skolenes administrative system, Visma: Visma Flyt Skole med ID-porten. 
Her finner du en kort veiledning for å søke. 
 
Etter innlogging, velg skole i venstre meny. Velg "SFO" ved barnet du skal søke for, og så 
"Nytt opphold". Foresatte får en bekreftelse på e-post/SMS om at søknaden er mottatt og et 
varsel om at søknaden er behandlet. Man trenger ikke å søke hvert år, oppsigelser og 
endring av plass er beskrevet i kapittel 5 i vedtektene. For å si opp SFO-plassen må du logge 
inn i Visma Flyt Skole med ID-porten. 
 
Dere som allerede har søkt og har plass til skoleåret 2022/23 trenger ikke å søke på nytt. 
Dere som ikke skal ha plass lenger må si opp plassen. Vedtekter ligger i Visma og på Elverum 
Kommune sin hjemmeside. 
 
Påmeldinger, som blir levert etter 1. april, blir imøtekommet av rektor i den grad det er 
tilstrekkelig plass og bemanning i SFO. 
 
Åpningstider for SFO 07.00 – 17.00 utenom skoletiden. Noen skoler åpner kl. 06:45. 
 
Satsene for påfølgende skoleår 2022/2023 fra 1. august: 
 

• Hel plass: 3186 kroner. 
• Delt plass: 2572 kroner. 
• Hel plass for 1. trinn: 1912 kroner. 
• Delt 1. trinn: 0 kroner. 
• Dagplass 360 kroner med forbehold om ledig plass. 
• Søskenmoderasjon: 20 prosent fra barn nummer to. 

 
De med hel og delt plass må betale matpenger 154 kroner per måned. 
 
Søke om redusert foreldrebetaling: 
Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i skolefritidsordning (SFO). Når 
du søker, må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Les mer om hvordan du 
søker her. Husk påmeldingsfristen 1. april. 


