
 
    Til alle barn som ønsker SFO plass skoleåret 23/24 

Det er nå mulighet for å søke SFO plass for skoleåret 23/24. Batnfjord SFO er en helårsåpen 
SFO, med unntak av 4 uker i juli og noen planleggingsdager.   
  
Informasjon om søknadsprosess finner dere på Gjemnes kommune sine nettsider for SFO, 
søk plass eller følg linken Innlogging for gjemnes: Foresattportal (visma.no) Søknadsfrist er 1.mai 
2023, og dere vil motta svar på søknad innen 2 uker etter fristen. Svaret får dere via appen 
Min skole-foresatt. Denne brukes også til informasjon mellom hjem/skole/SFO når vi starter 
opp skoleåret. Nytt SFO-år starter mandag 31.juli 2023.  
  
Batnfjord SFO åpner kl 7.30 og er åpen til kl 16.30 mandag-fredag. Vi gjør oppmerksom på at 

plasstilbudene er endret for skoleåret 23/24. Prisene er i tråd med det som er bestemt i 

kommunestyret og ser slik ut.  

 

Plasstilbud 1.- 2.trinn 3.- 4.trinn 

Morgentilbud (inntil 2,5 t i uka) Gratis 570 kr 

Halvdag (til og med 12 t i uka) Gratis 1749 kr 

Heldag (fra 13 t i uka) 1139 kr 2888 kr 

 

Oppholdstiden i SFO er enten inntil 12 timer per uke (ofte omtalt som halv plass) og hel plass 

som er fra og med 13 timer per uke. På begge disse tilbudene kan du velge plass på 

morgenen også som en del av tilbudet. Morgentilbud er for de barna som kun trenger plass 

på morgenen, og ikke ettermiddagen. Endring av opphold skjer med én måneds varsel. 

 
Det er helt nødvendig at dere legger inn ønskede tider (hele og halve klokketimer) og dager i 
kommentarfeltet slik at vi vet hvilke dager og tider dere ønsker plass! Eks: Ønsker du plass 
mandager kl 14-15, teller du dette som en time. Du betaler da ikke for resten av åpningstiden 
til SFO, men kun tiden barnet ditt er påmeldt. Det er også viktig at dere legger inn startdato. 

 
Ta kontakt om dere har spørsmål. 
 

Med vennlig hilsen 
Lene J. Hoem 
SFO-leder Batnfjord SFO 
lene.johansen.hoem@gjemnes.kommune.no  
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