VEDTEKTER FOR SIL FOTBALLAKADEMI (Telenor Xtra
Spjelkavik)
§ 1. FORMÅL
Fotballfritidsordninga (SIL –FOTBALLAKDEMIET) er et
frivillig omsorgs- og fritidstilbud etter
undervisningstiden til elevene i 1.-5. Klasse.
Tilbudet skal være et alternativ til
Skolefritidsordning, og fokusere på fysisk aktivitet og da særskilt
fotball.
Fotballaktiviteten er sentral, men den må utformes som et supplement til den vanlige
fotballtreningen på ettermiddagen. Telenor Xtra Spjelkavik skal også sette av tid hvor det er mulig å
gjøre lekser. Telenor Xtra Spjelkavik skal skape bevegelsesglede gjennom variert aktivitet. Telenor
Xtra Spjelkavik skal bidra til godt kosthold, læring av respekt, folkeskikk og fair play.
§ 2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN
Spjelkavik IL Fotball sitt styre er ansvarlig styringsorgan for fotballfritidsordningen.
§ 3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR
Leder for FFO har det administrative og pedagogiske ansvaret for fotballfritidsordningen, er ansvarlig
for planlegging og styrer daglig drift. Leder skal ha pedagogisk og fotballfaglig utdanning og/eller
erfaring.

§ 4. BEMANNING
Rettledende norm er 15-20 barn pr. ansatt. Dette er ikke til hinder for at det i kortere perioder av
dagen kan være flere eller færre barn pr. ansatt.
De som blir ansatt, må legge fram politiattest.
§ 5. INNTAK AV BARN
Søknadsfrist er løpende. Leder for fotballfritidsordningen er ansvarlig for opptaket i samarbeid med
styret. I tilfelle fotballfritidsordningene ikke har plass nok til alle som søker, kan aktivt utøvende
medlemmer av SIL Fotball prioriteres.
SIL Fotball har rett til å bestemme tak for antall Telenor Xtra-plasser, og kan ta hensyn til økonomiske
konsekvenser ved inntak. Foreldre til barn med behov for særskilt oppfølging blir bedt om å ta
kontakt med SIL fotball for å avklare mulighetene for inntak og oppfølging.
Det kan søkes om Telenor Xtra Spjelkavik for en, to eller tre dager.
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§ 6. ÅPNINGSTIDER
Den daglige åpningstiden kan bestemmes nærmere av SIL fotball, men er i utgangspunktet fra
skoleslutt til kl 1630. Akademitreningene holder åpent utvalgte skoledager. Telenor Xtra FFO følger
skoleruta, og holder stengt på røde dager, og når skolen ellers holder stengt (f.eks i vinterferien,
høstferien og planleggingsdager).
§ 7. FORELDREBETALING
Styret i Spjelkavik IL Fotball fastsetter foreldrebetalingen hvert år, men Telenor Xtra skal ikke være
vesentlig dyrere enn kommunal skolefritidsordning.
Dersom barnet slutter i Telenor Xtra ordningen, er det 1 måneds oppsigelsestid regnet fra den 1. i
påfølgende måneden.
Ved oppsigelse etter 1. april må en betale for plassen ut juni måned.
Oppsigelse eller endring av plassen må gjøres skriftlig og sendes til leder for Telenor Xtra ordningen.
SIL Fotball kan si opp plasser det ikke blir betalt for. De foresatte får melding om oppsigelse med 1
måneds frist. Utestående foreldrebetaling vil ellers bli lagt til grunn ved senere opptak.
§ 8. TAUSHETSPLIKT
Alle som arbeider i Telenor Xtra Spjelkavik, har taushetsplikt.

§ 9. TILBUD I SKOLEFERIEN
Som nevnt i §6 følger Telenor Xtra skoleruta og holder normalt sett stengt. I enkelte ferier, som f.eks
høstferien og vinterferien, arrangerer vi Camp. Her vil deltakerne på Telenor Xtra FFO Spjelkavik
mulighet til å delta til en godt rabattert pris. Tilbudet forutsetter et minimumsantall påmeldte
fastsatt av klubben for at det skal bli arrangert. Første uka av sommerferien arrangeres det Tine
Fotballskole, her vil det også være rabatterte priser for Telenor Xtra FFO deltakere fra Spjelkavik.
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