13.04.2021

Vedtekter for GØIF fotballfritidsordning (FFO)

1. Formål
Telenor Xtra GØIF (FFO) er et alternativ til, eller supplement til ordinær SFO. Tilbudet skal
legge vekt på fysisk aktivitet og har som mål å inkludere alle i et utviklingsorientert og godt
miljø.
1.1 Mål:
•
•
•
•
•

å skape et godt, trygt treningsmiljø
fokus på mestring og utvikling for alle
å utvikle barna sine ferdigheter med og uten ball
å legge vekt på allsidig og lystbetont aktivitet
å sette fokus på gode holdninger, vaner og verdier

2. Målgruppe
Fotballfritidsordningen (FFO) er et frivillig aktivitets og omsorgstilbud etter skoletid for barn
1-4 klasse.

3. Eierforhold, styring og ledelse
GØIF styret vil være det øverste styringsorganet i driften av FFO. FFO leder rapporterer til
styreleder i GØIF, FFO leder deltar på styremøter, men har ikke stemmerett.

4. Pedagogikk
FFO er en viktig sosialiseringsarena hvor vi ønsker barna skal få oppleve glede, mestring,
trygghet, vennskap og respekt i samspill med andre barn. FFO skal legge til rette for at barna
skal oppleve mestring og nye utfordringer, både fysisk og sosialt. Vi ønsker å skape
bevegelsesglede for barn gjennom variert aktivitet der barn blir sett, hørt og verdsatt. Barna
skal lære seg å ta ansvar gjennom lek og kunne utfolde seg i et trygt og mobbefritt miljø.
I planleggingen av organiseringen av aktivitet vil det bli lagt stor vekt på det enkelte barnets
motivasjon, samt aktiviteter som både fremmer lagånd og individuell mestring for å skape
gode opplevelser, fotball vil være en sentral del av aktivitetstilbudet.

5. Bemanning
FFO leder vil være ansatt. I tillegg vil det ansettes assistenter ut fra en vurdering på antall
barn, aktivitet og andre behov. Det beregnes i utgangspunktet minimum 1 voksen pr. 10-15
barn. I tillegg skal det vurderes ekstra ressurser når det er barn med spesielle behov.

6. Leke- og oppholdsarealer
Lokalisert i GØIF sitt klubbhus med kjøkken, garderobe og fotballbaner. Aktivitet vil skje på
uteområdene rundt klubbhuset med gress, kunstgress og områdene rundt, samt inne hvis
værforhold ikke tillater forsvarlig utetid. Det tas hensyn til barnehagens arealer og
aktiviteter.

7. Påmelding
Påmelding skjer online via GØIF sine nettsider, og må gjøres for hvert nye skoleår. Der velger
foreldre selv hvilke dager de ønsker så fremt det er ledig kapasitet. Det betales online, og når
man har betalt er man påmeldt og klar. Deretter vil det trekkes automatisk månedlig.
Dersom det ikke er dekning eller kortet er sperret/utgått må man selv inn og endre dette i
Superinvite. Ingen trekk blir gjort før 1. august. Betalingene er fordelt på 11 like betalinger.

8. Åpningstider
FFO: 13.00-16.30 mandag-torsdag langs skoleruta.
FFO er stengt i juli, alle helligdager, samt jul- og nyttårsaften
*Heldagstilbud: 08.00-16.00, arrangeres kun visse datoer når skolen er stengt, høstferie,
vinterferie, m.f. v/nok påmeldinger. Her vil vi også samarbeide med Store Bergan for å få nok
påmeldinger.

9. Priser og oppsigelse
Styret i GØIF setter priser hvert år, og GØIF FFO ønsker å være prismessig
konkurransedyktige i forhold til kommunal skolefritidsordning. Regler for foreldrefradrag på
skatten gjelder på lik linje for FFO som for SFO. Oppdaterte priser finnes her på klubbens
nettsider.
9.1 Oppsigelse
Dersom barnet slutter i fotballfritidsordninga, er det 1 måneds oppsigelsestid regnet fra den
1. i påfølgende måned. Ett unntak er hvis oppsigelse skjer etter 1.april, da vil bindingen
gjelde ut juni. Oppsigelse eller endring av plassen må gjøres skriftlig og sendes til leder for
fotballfritidsordninga.

10. Årsplan
Leder for FFO utarbeider årsplan og ukeplaner i samråd med assistentene.

11. Publisering av bilder
Godkjenning skal gis fra foresatte om det tillates at FFO tar bilder / video for publisering.

12. Generelle bestemmelser og informasjonsflyt
Treningsøkta er et verktøy vi bruker i klubben, og på FFO.
https://no-fotball.s2s.net/home/
Ved barns sykdom/fravær MÅ det sendes beskjed til «FFO FELLESBRUKER» via APPEN
Treningsøkta S2S, dette for å ha orden i planlegging av dagen og i forhold til henting på
skolen. Via vår fellesbruker i Treningsøkta kan alle som jobber på FFO se meldingene som
kommer. Her ønskes alle daglige beskjeder.
Facebook foreldregruppe – En gruppe hvor vi tar avstemminger, informerer og deler artikler
fra nettsiden til GØIF. https://www.facebook.com/groups/692155917634344
Gå inn via linken over og be om medlemskap.

14. Medbrakte leker og digitale plattformer
Det er ikke tillatt å medbringe egne leker på FFO, det gjelder «Pokemon kort», «spinnere»,
«beyblade» osv. Ta kontakt med leder for FFO v/spørsmål rundt dette.
Skole-iPad er tillatt, men kun i forbindelse med lekser. Smartklokker og andre smarte
enheter skal ikke være i bruk under FFO tiden. Ønsker foreldre å kontakte barna, skal de
kontaktes via FFO.

13. Forsikring
Alle deltakere er dekket av grunnforsikringen i Fotballforsikringen til Norges Fotballforbund.
Dekningen er uten kostnad for den enkelte deltaker og er eksklusiv for Telenor Xtra.
Dekningen gjelder kun aktivitet i regi av GØIF FFO Telenor Xtra.

14. Taushetsplikt og politiattest
Alle ansatte i GØIF FFO er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i
forvaltningslovens § 13. Andre som er med på å tilrettelegge eller avvikle aktiviteter i regi av
FFO/GØIF, skal pålegges samme taushetsplikt. Alle ansatte i FFO avkreves politiattest.

15. Klage
Klage i forbindelse med FFO tas opp med leder for FFO. Går klagen på lederen for FFO, tas
klagen opp med styreleder i GØIF.

16. Endring av vedtekter
Vedtektene kan endres i løpet av året. Endringer må vedtas av styret.

17. Telenor Xtra
Alle kan bestille tøy fra Telenor Xtra via denne linken: Hjem | Telenor Xtra Profilshop
(profilsport.no)

Alt blir sendt til klubben i puljer. Erfaringsmessig så er det lurt å være tidlig ute da noen
størrelser fort blir utsolgt og man må vente en stund utover høsten.

18. Korona pandemi
FFO drives som en fotballfritidsordning og vil forholde seg til de retningslinjer som kommer
fra fotballkretsen og kommunen. Når alt stengte i mars 2020, så stengte også FFO på lik linje
med skolen. FFO åpnet igjen samtidig med skolens SFO.
FFO forholder seg til både skole og fotballens smittevern og retningslinjer. Og for
sikkerhetsskyld har man brukt svært lite innetid. Dette for å minimere muligheter for smitte
på FFO.

