
VEDTEKTER FOR FOTBALLPLUSS
TILBUD
Fotballpluss er et tilbud til alle barn fra 2.-6. trinn på Sveberg og Hommelvik skole.
Vi har Fotballpluss i Hommelvik på mandag-onsdag-torsdag og på Sveberg tirsdag og fredag.

MÅL
Fotballpluss skal gi barna tilsyn og omsorg, fysisk aktivitet gjennom allsidige aktiviteter(mest fotball)  i samspill med 
andre barn, personale, foreldre og nærmiljø. I tillegg vil vi servere sunn mat.

ADMINISTRASJON OG BEMANNING
Vi vil ha en fast ansatt som har ansvaret for organisering og gjennomføringen  av Fotballpluss. 
Vi vil i tillegg bemanne med flere instruktører. 
Alle sammen må ha godkjent politattest.
Personaltetthet; en voksen pr. 15 tilstedeværende barn. 

PÅMELDING/OPPTAK
Alle elever fra 2.- 6. trinn får tilbud om plass i Fotballpluss. ved den basen de tilhører. 
Påmelding gjøres elektronisk via Hommelvik Fotball  sine internettsider eller via mail. Barn som blir tatt inn utenfor 
hovedopptaktet får plass fra den 1. i måneden.
Både hovedopptak og opptak foretas av Fotballpluss. Barnet beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller når 
barnet begynner i 7. trinn.

OPPSIGELSE AV PLASS/TAP AV PLASS/MISLIGHOLD
Oppsigelse gjøres elektronisk via Hommelvik Fotballs internettsider eller mail med 1 måneds varsel.
Oppsigelsestid er 1 måned regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelse er levert.
Dersom oppholdsutgiftene ikke blir betalt, kan retten til plass tapes. Dårlig oppførsel kan også føre til at plass tapes.
Fotballpluss kan også si opp avtaleforholdet med 1 måneds varsel. Oppsigelsestid er 1 måned fra den 1. i måneden. 
Oppsigelse kan gis ved:

- Manglende oppholdsbetaling
- Dårlig oppførsel

6. BETALING
Hommelvik IL fotball vedtar betalingssatser. 
Det betales for 11 måneder i året. 
Barn som blir tatt inn utenom hovedopptaket betaler fra den 1. i måneden.

7. ÅPNINGSTID
Kl. 12.30-16.30.
Fotballpluss er stengt jule- og nyttårsaften. De øvrige feriedagene på skolen har vi åpent hvis det er flere enn 10 
medlemmer som møter.
Fotballpluss har stengt i juli måned. 

BETALINGSREGULATIV
(Gjeldende fra 1.8.2013)

BETALING
For plass i Fotballpluss betaler foreldrene/foresatte følgende:

1 dag:    690,-
2 dager: 1160,-
3 dager: 1620,-

SØSKENMODERASJON
Det gies ingen søskenmoderasjon i Fotballpluss.

Tlf.: 995 73 618 

Mail: trond@fotballpluss.no


