Vedtekter Glassverket IFO
Åskollen 06.01.2021

1. Forvaltning
Glassverket Idrettsfritidsordning (IFO) eies og drives av Glassverket Idrettsforening. Team leder
IFO har det administrative, faglige og pedagogiske ansvaret og rapporterer til daglig leder. Daglig
leder har det overordnede ansvaret, samt personalansvar.
2. Formål
IFO skal være en tilrettelagt virksomhet hvor fysisk aktivitet for barn på 1
-4. trinn står som det sentrale. Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fritidsvaner og
interesser, samt mulighet til lek og frie aktiviteter før og etter skoletid.
3. Innhold
Det vil bli holdt minst 1 time med organisert aktivitet hver dag, hvor ulike aktiviteter vil stå som
det sentrale. Tilbudet vil inneholde aktiviteter og lek som blant annet håndball, fotball, friidrett,
turn, basket, innebandy, tur, ski, skøyter og sykling.
4. Styring og ledelse
•

Team leder IFO er en 80 % stilling som tilsettes av Glassverket IF. Team leder har det
administrative, faglige og pedagogiske ansvaret for IFO og rapporterer til daglig leder i
Glassverket IF.

•

Daglig leder har det overordnede ansvaret og personalansvar

5. Bemanning
I tillegg til team leder på IFO tilsettes assistenter i et antall som vurderes utfra antall barn,
aktivitetsnivå og budsjett. Det beregnes 1 voksen pr 20 barn.

6. Åpningstider
Åpningstiden er mandag til fredag kl 07.00 til 17.00 fra 1. august til 30 juni. IFO holdes stengt når
barna er på skolen.
Ved skolens planleggingsdager, høstferie og vinterferie vil IFO ha heldagsåpent mot ekstra
betaling. Det samme i juleferie og påskeferie, men da ved minimum 10 barn. Barn som har
deltidsplass vil kunne benytte ekstra dager i ferier/fridager mot ekstra betaling. IFO er stengt
julaften, nyttårsaften og ellers ved andre helligdager. IFO holder stengt hele juli mnd.

7. Matservering
Barna må ha med seg ett måltid hver dag (to når det er hele dager).
For barn som har morgenplass tilbyr vi brød og pålegg til frokost inkludert i prisen.
IFO tilbyr barna oppskåret frukt hver dag.
8. Opptak av barn
Søknad om plass på IFO sendes til team leder som tildeler plass.
9. Opptakskriterier
Plass tildeles barn fortrinnsvis fra 1. trinn t.o.m. 4. trinn.
De som søker full plass (5 dager) vil ha førsteprioritet. IFO har et begrenset antall deltidsplasser. I
enkelte tilfeller kan skjev sammensetning rettes opp ved prioritering av alder og kjønn. Søknad
leveres på fastsatt skjema. Det er løpende opptak hele året, men søknader som gjelder fra 01.08
samles opp og tildeles i et felles opptak i slutten av mai.
Alle barn som går på IFO skal være medlem av Glassverket IF (dette pga. forsikring).
10. Foreldrebetaling
•

Fakturering gjøres iht gjeldende prisliste. Betaling gjelder for hel måned uavhengig om
man begynner midt i måneden eller om man ikke benytter seg av dager i feriene.

•

Det betales for 11 måneder pr år (juli er betalingsfri mnd.)

•

Betalingsfrist er 20. i hver mnd. og betalingen gjelder for påfølgende måned.

•

Det beregnes søskenmoderasjon ved 5-dagersplasser når familien har flere barn på IFO.

•

Moderasjonen er 20 prosent fra og med barn nr 2.

•

Det er betalingsplikt selv om barnet ikke møter til IFO.

•

Ved manglende betaling mister barnet rett til plass på IFO.

•

Tilbud under ferieukene/undervisningsfrie dager koster kr 180/235,- pr. dag og er ikke
medregnet i ordinære betalingssatser.

•

Prisene indeksreguleres pr.1. juni hvert år.

11. Oppsigelse /endring av plass

•

Foresatte kan si opp plassen på IFO med 1.mnd skriftlig varsel, innen den 1. i hver mnd.
Oppsigelsen sendes team leder for IFO.

•

Det må betales for IFO-plassen i oppsigelsestiden

•

Ved manglende betaling over lengre tid vil det medføre skriftlig oppsigelse av plassen med 14
dagers varsel.

•

Valg av plasstype gjelder for et halvt år, og kan bare endres før oppstart av nytt halvår.

12. Årsplan
Team leder på IFO utarbeider årsplan og ukentlige aktivitetsplaner.
13. Endring av vedtekter
Vedtektene kan endres i løpet av året. Endringene kan bare foretas av hovedstyret etter forslag fra
team leder ved IFO.
14. Div
Ved barns sykdom /fravær fra IFO må det ringes eller sendes en SMS til IFO-telefonen:
46 63 45 99

Prisliste pr 1. april 2021
Full plass (morgen og ettermiddag)
5 dager:
kr. 2 990,3 dager:
kr. 2 150,Ettermiddagsplass:
5 dager:
kr. 2 240,3 dager:
kr. 1 750,Feriedag heldagsplass: kr 180,Feriedag halvdagsplass:kr 235,-

Gebyr for sen henting: kr. 200,- pr. påbegynte 30. minutter

