Ny SFO-model pr. 1. august 2016
Byrådet besluttede på sit møde den 2. marts 2016, at der fra 1. august 2016 skal implementeres en ny
skolefritidsordning, som i højere grad bliver tilpasset børnenes og forældrenes behov – både
indholdsmæssigt og prismæssigt. Derfor er den nye ordning bygget op af moduler.

Valg og opsigelse af moduler
Tilmelding til modulerne sker via Den Digitale Pladsanvisning på www.sonderborgkommune.dk
Opsigelse af et modul kan ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned – tilmelding til nye
moduler kan ske løbende.
I forbindelse med omlægningen bedes I som forældre på Den Digitale Pladsanvisning
tilmelde jeres barn de ønskede moduler. Går jeres barn i SFO i dag, og I ikke foretager jer
noget, så vil jeres barn blive tilmeldt Fuldpakken – se eksempel 1 nedenfor.

Modulerne

Barnet kan bruge
pladsen på
feriedage i august,
i uge 42, juleferien,
uge 7, påskeferien,
dagen efter Kr.
Himmelfartsdag i
hele åbningstiden pris pr. måned kr.
409 i 11 mdr.

Feriemodul - juli

Barnet kan bruge
pladsen på
skoledage efter
skoletid til SFO
lukker - pris pr.
måned kr. 1091

Feriemodul - hele året

Barnet kan bruge
pladsen på
skoledage fra SFO
åbner og til
skolestart - pris pr.
måned kr. 364

Eftermiddagsmodul

Morgenmodul

Den nye ordning er opdelt i moduler:
Barnet kan bruge
pladsen i juli
måned i hele
åbningstiden. Der
kan være tale om
ferie-SFO - pris pr.
uge kr. 750

Priser og rabat
Priserne fremgår af boksene oven for. Køber du en Fuldpakken (bestående af morgenmodul,
eftermiddagsmodul og feriemodul) er den samlede pris kr. 1.863 pr. mdr. – her ydes rabat, så den endelige
pris bliver kr. 1.575 pr md. i 11 mdr. Juli måned er betalingsfri – dog er der betaling ved brug af feriemoduljuli.

Hvad skal jeg vælge?
Eksempel 1 – mit barn skal passes om morgen, efter skoletid og i alle ferierne:
Vælg Fuldpakken (Morgenmodul, Eftermiddagsmodul og Feriemodul) til en samlet pris med rabat kr. 1.575
pr. mdr.
Eksempel 2 – mit barn skal passes efter skoletid og i alle ferier:
Vælg Eftermiddagsmodul og Feriemodul – samlet pris kr. 1.500 kr. pr. mdr.
Eksempel 3 – mit barn skal passes om morgenen og i alle ferier:
Vælg Morgenmodul og Feriemodul – samlet pris kr. 773 kr. pr. mdr.
Supplerende oplysninger på tlf. 88 72 47 55 eller mail: pladsanvisning@sonderborg.dk
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