
SØKNAD
Redusert foreldrebetaling i
SFO 

Gjelder for: foresatte som ønsker redusert foreldrebetaling på grunn av 
lav inntekt. Se kommunens hjemmeside for gjeldende inntektsgrenser

Sendes til: Søknaden leveres til din skolefritidsordning (SFO). 

OPPLYSNINGER OM BARN:
Navn: 

Fødselsnummer (11 sifer):

Skolefritidsordningens navn:

Heltid Deltid

Navn:

Fødselsnummer (11sifer):

Skolefritidsordningens navn:

Heltid Deltid

Navn:

Fødselsnummer (11 sifer):

Skolefritidsordningens navn:

Heltid Deltid

Har du også barn i barnehage? Barnehagens navn: 

FORESATT 1- PERSONALIA OG INNTEKT:
Navn: Fødselsnummer:

Adresse:

Personinntekt etter skatteloven kap.12 og skattepliktige kapitalinntekter 
(Tall i parentes er referanse til post i skattemeldingen)

Lønn og tilvarende ytelser (2.1.1)

+

+

+



Renter, innskudd, verdipapirer andre 
kapitalinntekter (3.1/4.1/4.5)

+

+

+

SUM FORVENTET ÅRSINNTEKT 
=

FORESATT 2- PERSONALIA OG INNTEKT:
Navn: Fødselsnummer:

Adresse:

Personinntekt etter skatteloven kap.12 og skattepliktige kapitalinntekter 
(Tall i parentes er referanse til post i skattemeldingen)

Lønn og tilvarende ytelser (2.1.1)

+

+

+

Renter, innskudd, verdipapirer andre 
kapitalinntekter (3.1/4.1/4.5)

+

+

+

SUM FORVENTET ÅRSINNTEKT 
=

SUM FORVENTET ÅRSINNTEKT BEGGE 
FORESATTE

=

Vi/jeg forsikrer at inntektsopplysningene er gitt så fullstendig som mulig.  Underskrift 
gjelder også som samtykke i at informasjonen kan kontrolleres mot opplysninger fra 
ligningskontor o.a.  

______________________________ foresattes underskrifter 

_______________________________

Sted, dato:

Om søknaden:
Fra Forskrift om skolefritidsordningen i Ås, § 11. Foreldrebetaling

Inntektsgrenser for redusert betaling fastsettes av kommunestyret. 
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Foresatte som ønsker redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, må
søke om dette. Søknaden sendes den enkelte SFO ved SFO-leder. 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett skoleår av gangen. 

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig 
kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan 
legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens 
inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen 
dokumentasjon for inntekt. 

Dersom søknaden og påkrevd dokumentasjon ikke er levert innen fastsatt frist, 
settes høyeste betalingssats. Dersom søknaden og påkrevd dokumentasjon 
leveres etter fastsatt frist, vil dette gi redusert oppholdsbetaling med virkning fra 
påfølgende måned. 

Beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen er husholdningens samlede 
personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt. Som 
en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboende. Som 
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har 
bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 
månedene, eller har felles barn. Dersom foresatte er separert eller skilt og bor 
alene, er beregningsgrunnlaget kun dennes inntekt. I de tilfeller der barn bor fast 
hos begge foresatte, beregnes oppholdsbetalingen ut fra inntekten til den 
foresatte som har samme folkeregistrert adresse som barnet. 

Rektor fatter vedtak om redusert foreldrebetaling. Foresatte plikter å 
melde om økninger i inntekt som kan ha betydning for oppholdsbetalingen. 

Endring i oppholdsbetalingen gjøres gjeldende fra påfølgende måned. 
Dersom opplysninger om forhøyet inntekt fremkommer senere, vil den forhøyede
betalingssats bli beregnet med tilbakevirkende kraft.
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