Spørsmål og Svar - FEST
Dette er ment som svar på ofte stilte spørsmål, og vil bli løpende oppdatert.
Se vedtekter for mer informasjon.
https://raadeil.no/wp-content/uploads/2020/07/Vedtekter-FEST-Gyldig-fra-20200901.pdf
1. Hvor finnes kontaktinformasjon og annen informasjon om FEST?
All informasjon vil være tilgjengelig på Råde IL sin hjemmeside under Fotball – FEST:
https://raadeil.no/grupper-aktiviteter/fotball/fotballetterskoletid/
o Alle barn er påmeldt til alle dagene hvor det er FEST for de aktuelle
klassetrinnene.
o Løpende informasjon etter oppstart fra FEST til foreldre vil primært være via
Spond
2. Hva skal gjøres om barnet ikke kan komme en dag f.eks ved sykdom, bortreist eller
andre årsaker?
Man melder da «Avslå» i Spond for å gi beskjed om at barnet ikke kommer på den
aktuelle datoen. Viktig at det gjøres så det til enhver tid er korrekte navnelister for de
forskjellige dagene og man ikke får unødvendige forsinkelser.
3. Hva hvis jeg har plass i kommunal SFO?
Den plassen kan sies opp/reduseres for å slippe å ha plass og betale til både SFO og
FEST.
4. Hvordan skal barn komme seg til Idrettsparken?
Barna blir hentet ved Karlshus skole og fulgt ned til Idrettsparken. Barna ved Spetalen
skole vil bli hentet etter skoletid og transportert til Idrettsparken.
5. Vil aktivitetene være ute hele året?
Aktiviteten vil i utgangspunktet være ute. Rådehallen vil være disponibel for de
dagene hvor været ikke tillater å være ute, eller der dette er hensiktsmessig.
6. Er det kun 2 dager som er mulig å melde seg på?
Ved oppstart så er det kun 2 dager, ikke mer eller mindre. Det vil løpende bli vurdert
om tilbudet skal utvides med flere dager.
7. Kan barna hentes når som helst innenfor FEST tiden?
Ja, de kan hentes når som helst i Idrettsparken. Klokken 1700 avsluttes alt og alle må
være hentet innen det. De som reiser hjem på egenhånd kan også reise hjem når som
helst, men FEST skal da ha beskjed fra foresatte om når barnet skal reise hjem.

8. Hvordan fungerer påmelding og oppsigelse?
Ved påmelding så gjelder det fra 1. i påfølgende måned men det er også mulighet til å
kjøpe plass resten av inneværende måned.
Det er 1 måned oppsigelse gjeldende fra den første i påfølgende måned
9. Vil det være andre aktiviteter enn fotball?
Det er hovedfokus på fotball, men det vil også være andre aktiviteter spesielt for de
yngre årskullene.
10. Er det full fakturering i alle skolens ferier?
Det vil bli redusert betaling i de månedene som inneholder flest dager av høst- og
vinterferien. Månedene med jul, påske og sommerferie start vil det bli full betaling.
11. Hva er inkludert i prisen for FEST?
Utover måltid etter skolen, leksehjelp og aktivitet så inkluderer prisen også
medlemskontingent i Råde IL og treningsutstyr som er likt for alle barn som går på
FEST.
Medlemskontingent og treningsutstyr har en samlet verdi på ca kr 1 200,-.
12. Vil det være bemanning som er kyndig og behjelpelig til lekser og omkledning?
Det vil være personell som har pedagogisk utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende
tilbud og det vil i tillegg være «assistenter» fra 10. trinn på ungdomsskolen. Disse vil i
sum gi barna hjelp gjennom alle deler av FEST.
13. Hvem skal være trenere på FEST?
Det vil være voksne trenere med utdannelse fra NFF, med erfaring som trenere
innenfor de aktuelle alderstrinnene, som er ansvarlig for gjennomføring av aktivitet.
Assistenter vil hovedsakelig benyttes fra 10. trinn på ungdomskolen, hvor alle enten
er ferdig eller har startet trenerkurs for barne- og ungdomsfotballen. Planlegging av
aktivitet med års- og månedsplaner vil sportslig ledelse i Råde IL fotballgruppen være
ansvarlig for, slik at FEST er tilrettelagt for annen trening i eget lag og ellers i
fotballgruppa.
14. Vil dagsplanen være satt for hele året?
Det vil kunne komme endringer på dagsplanen når timeplan fra skolene er satt samt
treningstidene for de ulike årskullene.

