
            

FEST- FYSAK ETTER SKOLE TID        

Vi er nå godt i gang med FEST og det er over 40 barn fra hele bygda med!  

Nå ønsker vi oss enda flere barn for å få til enda sterkere grupper på alle 

alderstrinnene. Derfor kjører vi nå 50% rabatt på første måneden man er med.  
 

*(Om man etter en test periode med halv pris ikke ønsker å være med videre må man melde seg av på mail til fest@raadeil.no før 

påfølgende måned. Gjør man ikke dette blir man regnet som en fullverdig deltager og får faktura på lik linje som den andre) 

 

Dette er et tilbud for barn i 2.-7. klasse på Karlshus og Spetalen skole i regi av Råde IL. Råde IL har i flere år hatt 
et tilbud om fotball etter skoletid, og i år har vi utvidet tilbudet med et samarbeid på tvers av alle 
sportsgrenene i klubben. Dette vil være innebandy, håndball, fotball, tennis og E-sport. FEST er en viktig 
sosialiseringsarena hvor vi ønsker at barna skal få oppleve glede, mestring, trygghet, vennskap og respekt i 
samspill med andre barn både fysisk og sosialt. Barna skal lære seg å ta ansvar gjennom lek og aktivitet, og 
kunne utfolde seg i et trygt og mobbefritt miljø. 
 
Tilbudet 
Deltagerne blir hentet av oss ved skoleslutt 
Karlshus: oppmøte i skolegården ved gymsal.  
Spetalen: oppmøte ved parkering utenfor SFO.  
Deltakere vil få servert mat før det blir satt av tid til lekser og aktivitet. 
Det vil være bemanning som har kompetanse i arbeid med barn og idrett.   
 
Pris og tider 
FEST tilbudet gjelder mandag-torsdag, hvor man minimum må benytte seg av 2 dager. Man kan selv velge 
hvilke av dagene man vil benytte seg av. Det må være faste dager hver uke.  
Pris:        2 dager 1300,-  

3 dager 1910,-  
4 dager 2400,-  

Prisen følger gjeldene satser for SFO i råde kommune og vil inkludere kost, transport, medlemskap i Råde IL og 
en T-shirt. Det vil være mulig å bestille ekstra T- shirt ved oppstart. 
FEST tilbudet vil følge skolekalenderen, holder stengt i ferier og skolens planleggingsdager. 
FEST stenger alltid kl 16:45. 
 
Påmelding, deltakelse og kommunikasjon 
 
For påmelding følg denne linken 
 

eller send mail til fest@raadeil.no for å få tilsendt link for påmelding 

 
 
Ved spørsmål ta kontakt med  
Daglig leder for Råde IL: 
Glenn Ove Foss 
Telefon: 92977017 
Mail: daglig.leder@raadeil.no 
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