
 
 

Søknad sendes: Oppvekst- og kulturetaten, Postboks 167, 4291 Kopervik 

 

Søknad om redusert foreldrebetaling 

Skolefritidsordningen i Karmøy kommune skoleåret 2022/23 

 

Skolens navn:             

 

Barnets navn:             Fødselsnr.:             

Adresse:             Post nr. /Sted:             

 

Hvem har omsorg for barnet: 

   ☐ Begge foreldre ☐ Mor alene ☐ Far alene ☐ Delt omsorg  ☐ Andre 

 

Foresatte 1:             

Adresse:             Post nr. /Sted:             

Sivilstatus:  ☐ gift ☐ enslig ☐ samboer – fra når:             

 

Foresatte 2:             

Adresse:             Post nr. /Sted:             

Sivilstatus:  ☐ gift ☐ enslig ☐ samboer – fra når:             

 
 Inntektsopplysningene skal dokumenteres, gjennom selvangivelse, lønnslipper, utbetalingsblankett fra NAV, bostøtte 

o.l. Har du inntekt som ikke er dokumentert gjennom selvangivelsen er søker pliktig å opplyse om disse ved søknad.. 

Familiens samlede bruttoinntekt – all skattbar inntekt – legges til grunn. 

         Familier skal ikke bruke mer enn maksimalt 6% av inntekten sin til å betale for en SFO-plass  

         ved oppholdspris kr 3273 blir inntektsgrensen kr 600 000  

         oppholdspris  kr 2437 blir inntektsgrensen kr  446 783  

         oppholdspris kr 2563 blir inntektsgrensen kr 469 883 

        oppholdspris kr 1743 blir inntektsgrensen kr 319 550 

        oppholdspris kr 1673 blir inntektsgrensen kr 306 716 

        oppholdspris kr 1116 blir inntektsgrensen kr 204 600 

       oppholdspris kr 558 blir inntektsgrensen kr 102 300 

Har du barn i 1. klasse, kan du søke om gratis fulltids-SFO dersom husholdningens brutto inntekt er under kr 306 716 

 Ved beregning av inntekt regnes gifte og samboere som like. Det gjelder også for samboere uten felles barn, hvis 

foresatte ikke regnes som enslig iflg NAV. 

  Mat/turpenger holdes utenfor. 

 Redusert foreldrebetaling ytes fra påfølgende betalingstermin i SFO ( 01. i hver mnd). 
 Full pris må betales dersom det unnlates å søke om moderasjon etter gjeldende regler 

 

Foresattes skattepliktige person- og kapitalinntekt (lønn) pr. år: 

 

Foresatte 1:               Foresatte 2:             

 

 

☐ Jeg bekrefter herved at opplysningene gitt i søknaden er korrekte! 

 

          
 Dato                  Underskrift 

 


