Tilmelding /ændringer til
Fritidsordning og juniorklub
på Vilsted Friskole
2016/2017

Elevens navn: __________________________________________
Elevens cpr.nr. : _______________________
Klasse: _______
Forældres navn: ________________________________________________
Adresse, postnr. og by: _____________________________________________________
Arbejdsplads og tlf. hertil: ______________________________________________
______________________________________________________________________
Navn og tlf. til sekundær kontakt person i tilfælde af ulykke: ____________________
______________________________________________________________________
Navn og alder på søskende: ________________________________________________
Evt. søskende i Storkereden: _____________________________________________
Har barnet fulgt vaccination skema: kryds: Ja ___ Nej ___
Evt. Bemærkninger.
Helbredhedsmæssige og /eller fysiske forhold, der skal tages særlig hensyn til fx. allergier.
Beskrivelse:

Tilmelding/ændring er gældende fra skole/SFO start august 2016.
Forældre/Værge underskrift:

/

2016 ____________________________________________

Pasning ønskes i modul - Sæt kryds:
____ : Modul 1 - pasning i Storkereden, 6 - 6.30
____ : Modul 1 - pasning i SFO, 6.30 – 8.00
____ : Modul 2 - til bus afgang kl.14.00
____ : Modul 3 - til kl.15.00
____ : Modul 4 - til kl.16.30/16.15
____ : Klippekort
____ : Juniorklub (4. – 5. kl.) 2 dage ugentlig (skema slut til Kl. 16.30/16.15)
Klippekort:
Et 10 turs-kort til børn i 3., 4., 5. og 6. klasse, som har lyst til at komme her og hygge med os,
samt deltage i vores aktiviteter, eller hvis der er akut behov har brug for pasning.
Et klip i alm. SFO- tid og to klip ved aktiviteter ud af huset fx. svømning el. bio-tur.
Priser:
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
3. Klasse modul:
Klippekort
Juniorklub

kr. GRATIS
kr. 685,00
kr. 855,00
kr. 1065,00
kr. 200,00
kr. 370,00
kr. 410,00

Frugtordning er incl. i prisen.
Søskenderabat ydes på modul 4, når der er søskende i Storkereden eller i SFO med kr. 100,00
for 2. og 3. barn.
Der er 1 måneds varsel til den 1. i en måned ved udmelding af fritidsordningen.
Betaling i 11 måneder. Fritidsordningen er lukket i skolens ferier – dog kun 2 ugers lukning i
sommerferien (uge 29 + 30, 2017).

