
 
 

Skjemadato: 13.08.2020 
 

Informasjon til foresatte med barn på 1. og 2.trinn og SFO 
plass i Gildeskål kommune. 

 

Fra 1.august 2020 er forskriften til opplæringsloven endret, og det innføres rett til 
redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt og barn på 1. og 2.trinn på SFO.  

Foresatte må fortsatt betale matpenger i hht. til kommunens betalingsregulativ.  

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 
1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til 
husstanden, dersom foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av 
inntektene til husstanden det siste året, eller det er en varig nedgang i inntektene til 
husstanden inneværende år som gjør at foreldrebetalinga for ett skoleår utgjør mer enn 
seks prosent av inntektene til husstanden.  
Gjeldende betalingssatser for SFO-plass i Gildeskål gir disse inntektsgrensene: 
 

 10 mnd./år 11 mnd./år 
Inntil 14 timer: 208.833 229.717 
14 timer og mer: 324.833 357.317 

 

Det vil si at om du har lavere inntekt enn dette, har du krav på redusert foreldrebetaling. 
 
For søknader som er mottatt før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut 
skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter 
søknadstidspunktet og ut skoleåret. 
 
Søknadsbehandling 
Foresatte må søke på vedlagte skriv og sørge for at dokumentasjon ligger vedlagt. 
Søknaden regnes som mottatt først når all dokumentasjon foreligger.  
Kommunen kan i tillegg, uten hinder av taushetsplikt, innhente grunnlaget for siste 
fastsetting av formues- og inntektsskatt for husholdningen fra skatteetaten for å 
dokumentere inntektene til husholdningen for det siste året, jf. skatteforvaltnings-
forskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysninger og 
gjøre nye vedtak om redusert foreldrebetaling i hele den tiden søknaden gjelder.  
 
Det søkes for ett år av gangen.  
 
I husholdningen inngår ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere 
regnes de som har bodd sammen i 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. 
Dersom søker er samboer uten felles barn, må dette komme frem i søknaden.  
Med inntektene til husstanden menes husstandens samlede brutto personinntekt etter 
skatteloven kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt.  
 
Dersom foresatte til barnet bor hver for seg, og barnet bor fast hos begge foreldrene, er 
det inntekten til husstanden til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse 
som barnet, som skal legges til grunn i vurderingene om redusert foreldrebetaling.  
 
Søknadsskjemaet fylles og sendes/leveres med tilhørende dokumentasjon: 

- Sendes med brevpost til Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr 
- Leveres til Gildeskål kommunes servicetorg, Inndyrveien 72, 8140 Inndyr 
- Skannes og sendes digitalt med Gildeskål kommunes eDialog 

  


