Oplysningsseddel 2020
Til optagelse på Idrætsfritidsordningens (IFOens) venteliste

□Ønsker plads i Idrætsfritidsordningen(IFO); 0.-3. kl. Kan skrives op fra d. 1.11 året før skolestart.
Idrætsfritidsordningen Randers(IFO) er et eftermiddagstilbud, der fremmer børns motorik og fysik
gennem idræt, leg og natur, samt giver børnene indsigt og forståelse for foreningslivet.
IFO er en privat institution, men med driftsaftale med Randers Kommune.
Det koster i 2020 kr. 2232,- om måneden at gå i IFO. Ingen betaling i juli. For de kr. 332,-, IFO
koster mere end almindelig SFO, er der ansat 1 ekstra pædagog og der tilbydes eftermiddagsmad.
IFO har til huse i og ved Dronningborg Idrætscenter.
IFOen er normeret til 66 børn og tilbydes til skolesøgende børn der går i 0. – 3. kl. på enten en
kommunal eller privat skole i Randers Kommune.
IFOen er et pasningstilbud i tidsrummet kl. 13/14-17 på alle skoledage og kl. 6.45-16.30 på alle
skolefridage.
IFOen har via kommunen en samarbejdsaftale med Rismølleskolen og Østervangsskolen ift.
morgenåbning (fra kl. 6.30 til skolestart) på skoledage for 0.-3. kl.
IFOen er lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag, uge 29 og 30 samt 24.-31.12.
IFO samarbejder med foreningerne DB og RGF.
Visitering til IFO foretages efter følgende principper:
Børn med idrætsinteresse, tilstræbe en ligelig fordeling af børn fra de forskellige alderstrin (0.
– 3. klasse) samt tilstræbe ligelig fordeling mellem kønnene.
Visiteringen foretages af IFOen og inden en evt. optagelse til IFO, vil vi gerne møde Jer og Jeres
barn i IFOen til en snak om gensidige forventninger.
Barnets fulde navn:___________________________ Fødselsdato:_________________________
Moderens navn:__________________________ Faderens navn:__________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Nyttige tlf. nr/e-mail:______________________________________________________________
Nuværende eller kommende Skole/SFO:_________________________________
Klasse:_______ eller skolestart(hvornår):________________________
Klasselærer:_______________________

Forældremyndighed:

Mor □

Far □

Begge □

Evt. særlige bemærkninger fra hjemmet:______________________________________________
______________________________________________________________________________
Vi vil gerne vide lidt om, hvilke overvejelser I har gjort Jer, i forhold til at I ønsker at Jeres barn skal
gå i IFO (idrætsinteresse, relationer mv.): BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Evt. tidspunkt for ønsket start i IFO:__________________________________________
Hermed giver undertegnede tilladelse til, at IFO evt. må kontakte den SFO/skole Jeres barn er
tilknyttet, med henblik på at I er interesseret i overflytning til IFO, herunder tilladelse til at høre om
Jeres barns idrætsinteresse, sociale relationer, evne til modtage kollektiv besked mv.
_________ __________________________________
Dato/år

Underskrift

_________ _____________________________________
Modtaget

Underskrift (medarbejder i IFO)

___________________________________________________________________________________
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