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Oppstart 18. April 2017, for påmelding benytt vedlagte påmeldingsskjema og send det på mail til: 

alexander@ikstart.no 

mailto:alexander@ikstart.no


Bakgrunn 
Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet, og vi ønsker å kunne påvirke barnas 

motoriske, mentale og sosiale beredskap i aldersgruppen 7-12 år. 

Utviklingsavdelingen i NFF har ansvaret for å utvikle og gjennomføre innholdet i Telenor Xtra 

Fotballfritids-ordning som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Det stilles krav 

til kvalifiserte trenere i personalet som er trygt forankret i barnefotballens verdier. Vi hadde i 2015 og 

2016 over 100 påmeldte barn I perioden august, September og November. 

 

Innhold og visjoner 
Telenor Xtra er et tilbud til alle gutter og jenter i alderen 7-12 år med muligheter for aktivitet på 

Prestheia. Man kan fritt velge å bli med 2 eller 3 dager per uke, velge om man ønsker mat inkludert og 

vi hjelper også til med transport ved behov. Vi har aktivitet tirsdag, torsdag og fredag. 

Fotballaktiviteten er sentral, men er utformet som et supplement til den vanlige fotballtreningen på 

ettermiddagen. I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, fair play og trening av 

sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, 

ansvar og planlegging. 

Telenor Xtra aktiviteter følger skoleåret i kommunen, og har sitt tilbud i perioden fra kl 13.00 til kl. 

16.30. Alle deltakere er dekket av grunnforsikringen til NFF. Dekningen er uten kostnad for den 

enkelte deltaker og er eksklusiv for Telenor Xtra. 

 

Kostnad 
Månedlige kostnader for deltakere på Telenor Xtra vil ikke overstige offentlige satser for 

skolefritidsordning i kommunen. Vi har i skoleåret 2016-2017 følgende priser: 

 

2 dager per uke, uten mat: 990,- per mnd  

2 dager per uke, med mat: 1200,- per mnd  

Tillegg for transport 2 dager per uke: 200,- per mnd 

 

3 dager per uke, uten mat: 1400,- per mnd  

3 dager per uke, med mat: 1700,- per mnd  

Tillegg for transport 3 dager per uke: 300,- per mnd 

 



 

 
 
Aktivitetsalternativ:  Tirsdag – Torsdag – Fredag 
 
3 dager pr. uke mat   
3 dager – kun treningsøkt     
2 dager pr. uke mat    
 2 dager – kun treningsøkt  
 
 
Etter trening: 
Hentes Gå hjem selv  
 
 
 
Hvem henter:  ______________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Navn på barn:   

Personnummer barn:   
Foresatt 1 – foresatt som betaler 
regningen 

Navn:  

Personnummer foresatt:  

 

Tlf:  

E-post:  

 

Foresatt 2 

Navn:  

 

Tlf:  

E-post:  

 

Adresse:   

Postnummer:   

Telefonnummer arbeid:  

Mobiltelefon barn:   

Skole:   

 

 

  

 
 



Sykdom, allergier eller mat som ikke kan spises grunnet religiøs overbevisning: 
 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 
 
Eventuelle adferdsmessige utfordringer som fagansvarlig ved fritidsordninga bør vite 
mer om? 
 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 
Kan barnet fotograferes eller filmes? Ja   Nei  
IK Start er ofte i medias søkelys og vi kan regne med at media vil være aktive med tanke på 
å dekke oppstarten av prosjektet. Det kan også være aktuelt å filme spillerne i starten for å 
se utviklingen deres over tid. Dermed er det viktig at vi får en avklaring hos dere om det er 
greit at barnet fotograferes eller filmes.  
 
Ønskes henting på skole?  Ja Nei 
Til tilfelle hvor og når: 
 
 _______________________________________________________________________________________________________   
 
Andre kommentarer 
 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
Kristiansand __________________________________                  _____________________ 
                                                 

Sted/dato      Signatur 
 

PRISER FFO utesesongen: 
 
2 dager pr uke u.mat –       990,- per mnd 
2 dager pr uke mat –     1200,- per mnd 
3 dager pr uke u.mat –     1400,- per mnd 
3 dager pr uke mat –              1700,- per mnd 

Tillegg for transport 3 dager per uke:   300,-  per mnd 

 
Sendes på mail til: 

alexander@ikstart.no 
 

Oppsigelsestiden ved FFO er ut påfølgende måned. Det betyr at man vil motta faktura til 
og med måneden etter man melder fra om at man melder barnet ut av FFO. 

mailto:alexander@ikstart.no

