
SØKNAD 
Friplass og betalingsmoderasjon 
 

SFO (Skolefritidsordningen) 2020/2021 
 

 

 

MODERASJONSORDNINGER: 

1. 25% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for to barn og 30% for tre eller flere barn. Søskenmoderasjon 

gis automatisk og trenger ikke søkes om. 

2. Friplass avhenger av familiens størrelse og samlede brutto inntekt. Mer informasjon på eget ark. 

3. Betalingsmoderasjon for 1. – 2. årstrinn gis etter søknad dersom SFO- plassen koster mer enn 6% av 

husholdningens samlede brutto inntekt, dvs. inntil kr 506 183,- pr. 1/8-20. Mer informasjon på eget ark. 

BARN 

For- og etternavn:  

Folkeregistrert adresse:  

Skole:  

Personnr. (11-siffer)  Startdato SFO  

Navn søsken 1:  

Folkeregistrert adresse:  

Personnr. (11-siffer)  Startdato SFO  

Navn søsken 2:  

Folkeregistrert adresse:  

Personnr. (11-siffer)  Startdato SFO  

FORESATT 1 (FAKTURAMOTTAKER) 

For- og etternavn:  

Folkeregistrert adresse:  

Personnr. (11-siffer)  Tlf.nr.  

Brutto inntekt pr. år  Antall vedlegg  

FORESATT 2 / EKTEFELLE / SAMBOER 

For- og etternavn:  

Folkeregistrert adresse:  

Personnr. (11-siffer)  Tlf.nr.  

Brutto inntekt pr. år  Antall vedlegg  

 

 

Foresatte 1   Dato  Foresatte 2    Dato 
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2.   Friplass - veiledning for utfylling av søknad for barn i husholdninger med lav inntekt 

Fra 01.08.2020 innfører Horten kommune friplassordningen for SFO. Kommunen gir, etter egen søknad, 

friplasser for SFO hvor kost- og aktivitetspenger også innbefattes i ordningen/faller bort.  

Tabellen viser øvre inntektsgrense for husholdninger som kan søke om friplass: 

Antall barn under 18 år 1 voksen 2 voksne 

1 barn 288 100 kroner 422 600 kroner 

2 barn 384 200 kr 518 700 kr 

3 barn 480 200 kr 614 700 kr 

4 barn 576 300 kr 710 800 kr 

5 barn 672 400 kr 806 900 kr 

 

Det er samlet brutto inntekt (før skatt) i den husholdningen hvor barnet er folkeregistrert som legges til grunn i 

vurderingen. Det kan søkes om friplass gjennom hele året. Ordningen vil tre i kraft 1. dag i måneden etter at 

søknaden er godkjent. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.  Søknaden blir behandlet når all dokumentasjon 

er mottatt og vi kan utregne husholdingens totale brutto inntekt (før skatt).  

Avgjørelsen om friplass gjelder for inntil ett SFO-år av gangen. Vedtaket fattes av skoleadministrasjonen i Horten 

kommune og sendes til foresatte med kopi til SFO-leder. Den som innvilges friplass plikter å opplyse om 

vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for friplass i vedtaksperioden faller bort eller endres. 

 

VIKTIG og som gjelder for alle søkere: 

 Det skal vedlegges siste års skattemelding som dokumentasjon for de voksne i husholdningen. De 
voksne vil si foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap.  
Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et 

ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd. og med eller uten felles barn. 

 Dersom det foreligger vedtak fra NAV uansett livssituasjon, skal kopi av denne legges ved søknaden. 
 

Dersom inntekten er vesentlig endret for påfølgende år kan annen dokumentasjon legges ved f.eks.: 
 

For arbeidstakere:  

 

 Kopi av lønnsslipp fra minimum de siste 3 månedene  

 Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer 

 Dokumentasjon på ulønnet permisjon 

For selvstendig næringsdrivende:  Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt / siste års godkjente 
regnskap 

 Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen 

For arbeidsledige/trygdede:  Kopi av vedtak fra NAV 

For studenter:  Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om studieplass  

 Kopi av lønnsslipp fra minimum de siste 3 månedene  

 Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer 

For sosialklienter/ flyktninger:  Kopi av vedtak om kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad fra NAV 

Permittert:  Bekreftelse fra arbeidsgiver og NAV-vedtak 

 

Søknad sendes: Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten. Konvolutten merkes: SFO 
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3.   Betalingsmoderasjon - veiledning for utfylling av søknad for husstander med lav inntekt  

Foresatte som ikke kan få friplass, kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordningen 

(SFO) på 1. og 2. årstrinn. Ordningen trer i kraft fra 1. august 2020. Dette ble klart etter at 

Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i forskrift til opplæringsloven 3. juli 2020. 

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen på 1. og 2. trinn slik at den 

pr. elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen dersom: 

a) foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det  

siste året, eller 

b) det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at 

foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen. 

Husholdninger med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr 506 183,- kan søke om redusert 

foreldrebetaling for SFO-plass. Det gis ikke moderasjon på kost- og aktivitetspenger.  

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling gjennom hele året. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft  

1. dag i måneden etter at søknaden er innvilget og har ikke tilbakevirkende kraft.   

Avgjørelsen om redusert betaling gjelder for inntil ett SFO-år av gangen. Vedtaket fattes av 

skoleadministrasjonen i Horten kommune og sendes til foresatte med kopi til SFO-leder.  

Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at 

grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort eller endres.  

VIKTIG og som gjelder for alle søkere: 

 Det skal vedlegges siste års skattemelding som dokumentasjon for de voksne i husholdningen. De 
voksne vil si foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap.  
Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et 

ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd. og med eller uten felles barn. 

 Dersom det foreligger vedtak fra NAV uansett livssituasjon, skal kopi av denne legges ved søknaden. 
 

Dersom inntekten er vesentlig endret for påfølgende år kan annen dokumentasjon legges ved f.eks.: 
 

For arbeidstakere:  

 

 Kopi av lønnsslipp fra minimum de siste 3 månedene  

 Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer 

 Dokumentasjon på ulønnet permisjon 

For selvstendig næringsdrivende:  Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt / siste års godkjente 
regnskap 

 Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen 

For arbeidsledige/trygdede:  Kopi av vedtak fra NAV 

For studenter:  Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om studieplass  

 Kopi av lønnsslipp fra minimum de siste 3 månedene  

 Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer 

For sosialklienter/ flyktninger:  Kopi av vedtak om kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad fra NAV 

Permiterte:  Bekreftelse fra arbeidsgiver og NAV-vedtak 

 

Søknad sendes: Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten. Konvolutten merkes: SFO 


