
 
Informasjon om SFO høsten 2022 

 

Skolefritidsordningen (SFO) under utvikling nasjonalt, og vi på Tønsberg Montessoriskole jobber nå 
med å tilpasse oss disse endringene. Det er fra regjeringen foreslått at det skal gis 12 timer gratis SFO 
i uken til barn i første klasse. Vi avventer endelig politisk vedtak rundt dette, men forventer positiv 
behandling. I feriene overskrider SFO 12 timer i uken, og vi avventer derfor informasjon om hvordan 
støtteordningen blir knyttet til dette. Nederst finner dere justerte priser for 1.trinn som blir 
gjeldende ved innføring av 12 timer gratis SFO. 

 

Redusert betaling 

Søknad om redusert betaling for SFO gjelder for -ett- skoleår av gangen, og det må leveres kopi av 
selvangivelse til skolen sammen med søknad om redusert betaling. Det er kun mulig å få redusert 
betaling for SFO kostnader som er over 6% av den samlede brutto inntekten i husstanden per barn. 
Søknader behandles fortløpende og det er først fra måneden etter søknaden er innvilget at den 
reduserte betalingen vil gjelde. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål. 

 

Justering av priser på SFO 

Styret ved stiftelsen Tønsberg Montessoriskole har på styremøte den 13.6.2022 besluttet å øke 
prisene for SFO plassene ved skolen. Det er over flere år ikke vært noen økning i prisen for tilbudet, 
men vi ser det nå som nødvendig å gjøre en mindre endring av prisene, samt en generell oppdatering 
av hvilke tilbud som er tilgjengelig hos oss. 

Styret besluttet å øke prisen med 6% fra 1.10.2022 

De nye prisene for SFO ved Tønsberg Montessoriskole blir som følger: 

2. til 4. 
klasse 

Kost pr mnd Kost per år (11mnd) 

Inntektsgrense for redusert 
betaling. Husstandens 

samlede inntekt under gir rett 
til fritak for kost over 6% 

5 dager  kr             2 020   kr              22 220   kr                                  370 333  
4 dager  kr             1 620   kr              17 820   kr                                  297 000  
3 dager   kr             1 220   kr              13 420   kr                                  223 667  
2 dager  kr                810   kr                8 910   kr                                  148 500  
1 dag  kr                410   kr                4 510   kr                                    75 167  

        
1. klasse       
5 dager  kr                290   kr                3 190   kr                                    53 167  
4 dager  kr                    -     kr                      -      
3 dager   kr                    -     kr                      -      
2 dager  kr                    -     kr                      -      
1 dag  kr                    -     kr                      -      

    



 
Gjesteplass 

per dag  kr                190      
Gjesteplass 

feriedag  kr                240      
Gebyr ved 

for sein 
henting     Kr                350   

  
 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 

Tønsberg Montessoriskole 

Det gis søskenmoderasjon ved SFO kun for full plass.  

Reduksjonene er 450,- pr mnd. for første barn og 500,- pr mnd for 
øvrige barn. 


