
VEDTEKTER FOR FYSAK ETTER SKOLE TID 

  

  
§ 1. FORMÅL   
FEST er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud etter undervisningstiden for barn fra 2.- 7. klasse bosatt i 
Råde kommune. Tilbudet skal være et alternativ til skolefritidsordning, og fokusere på fysisk aktivitet, 
samhold og mestring innenfor Råde IL sine idrettsgrener.   
  
FEST skal skape bevegelsesglede gjennom variert aktivitet:   
  

• skape et godt, trygt og mobbefritt treningsmiljø – fair play  
• fokus på mestring og utvikling for alle  
• utvikle barnas motoriske egenskaper, koordinasjon og ferdigheter med og uten ball  
• sette fokus på gode holdninger, vaner og verdier – fair play  
• tilbudet skal fremme et sunt kosthold  

  

§ 2. MÅLGRUPPE  
Gutter og Jenter fra 2.-7. trinn ved Spetalen Skole og Karlshus skole  
  

§ 3. ANSVARLIG STYRINGSORGAN   
Daglig leder i Råde IL er ansvarlig for tilbudet. Sportslig ledelse fra de respektive grenene (Fotball, 
Håndball, Innebandy, Tennis og E- sport) er ansvarlig for det sportslige opplegget. 
  

§ 4. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR  
Daglig leder i Råde IL har det administrative ansvaret for tilbudet i samarbeid med koordinator. Disse 
er også ansvarlige for planlegging og daglig drift.  
  

§ 5. BEMANNING   
I tillegg til daglig leder og koordinator vil det være voksne ansatte ut fra en vurdering på antall barn, 
aktivitet og andre behov. Disse skal ha erfaring fra arbeid med barn og idrett. Det beregnes i 
utgangspunktet minimum 1 voksen pr. 12-18 barn. Dette er ikke til hinder for at det i kortere 
perioder av dagen kan være flere eller færre barn pr. ansatt.   
Elever i 10. klasse ved Råde ungdom skole vil få mulighet til å jobbe som assistent ved FEST. 
  

§ 6. PEDAGOGIKK  
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 aktivitet, kunne utfolde seg i et trygt og 
mobbefritt miljø. I organiseringen av aktivitet vil det bli lagt stor vekt på aktiviteter som både 
fremmer lagånd og individuell mestring for å skape gode opplevelser.  

  
§ 7. INNTAK AV BARN   
Søknadsfrist er løpende. Leder for FEST er ansvarlig for opptaket i samarbeid med koordinator. I 
tilfelle tilbudet ikke har plass nok til alle som søker, kan aktivt utøvende medlemmer av Råde IL 
prioriteres.  
  
Råde IL har rett til å bestemme begrensning i antall 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 Råde IL for å avklare mulighetene for inntak og oppfølging.   
  

 



§ 8. ÅPNINGSTIDER   
 
Tilbudet vil gjelde mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.  
Den daglige åpningstiden bestemmes av Råde IL, som for tiden er fra   
skoleslutt til kl 16:45. FEST holder åpent utvalgte skoledager, og følger skoleruta.  
Man kan selv melde på deltager til bestemte dager, dette skal være faste dager hver uke. 
Alternativene vil være 4, 3 eller 2 dager.  Endringer skal søkes om til daglig leder i Råde IL. 
 

  

§ 9. OPPHOLDSAREALER  
Lokalisert i Råde IL sitt klubbhus med kjøkken, garderobe, basis- og aktivitetsrom med mer, 
og med en omfattende idrettspark rundt som inneholder to kunstgressbaner, to naturgressbaner, tre 
tennisbaner, beachvolleyballbane og en kommunal flerbrukshall.  

  
§ 10. FORELDREBETALING   
Råde IL fastsetter foreldrebetalingen hvert år.  
  
Fakturering skjer i starten av hver måned, forskuddsvis med 10 dagers betalingsfrist. Det vil komme 
som en betalingsoppfordring fra Tripletex.  
  
Dersom deltager vil si opp sin plass på FEST, er det 1 måneds oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende 
måned.   
  
Ved oppsigelse etter 1. april må en betale for plassen ut juni måned.  
  
Oppsigelse av plassen må gjøres skriftlig og sendes til koordinator for FEST på e-post: fest@raadeil.no 
  
Råde IL kan si opp plasser det ikke blir betalt for, eller om vedtektene ikke blir fulgt. De foresatte får 
melding om oppsigelse med 1 måneds frist. Utestående foreldrebetaling vil ellers bli lagt til grunn 
ved senere opptak.  
  

§ 11. GENERELLE BESTEMMELSER  
Ved barns sykdom/fravær SKAL det meldes gjennom Spond så tidlig som mulig, dette for å ha orden 
i forhold til henting av deltagere på skolen og koordinering av dagen.  
   
Leder for FEST utarbeider årsplan og ukeplaner for aktiviteten på FEST.  
  

§ 12. FORSIKRING  
Alle deltakere er dekket av grunnforsikringen i Norges Idrettsforbund. Dekningen er uten kostnad for 
den enkelte deltaker. Dekningen gjelder kun aktivitet i regi av Råde IL.  
  

§ 13. TAUSHETSPLIKT OG POLITIATTEST  
Alle ansatte i FEST 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 FEST, skal pålegges samme 
taushetsplikt. Alle ansatte i FEST avkreves politiattest.   
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§ 14. FOTOGRAFERING OG BRUK AV FILM OG BILDER  
Ved påmelding skal alle foresatte kunne velge om man samtykker til fotografering og bruk av bilder 
tatt i regi av FEST og Råde IL. Ved samtykke kan bilder eller film som er tatt i regi av FEST og Råde 
IL, benyttes fritt av Råde IL, både i trykt materiell og på digitale flater i forbindelse med Råde IL 
sin informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet.  

  
§ 15. KLAGE   
Klage i forbindelse med FEST tas opp med leder for FEST. Går klagen på lederen for FEST, tas klagen 
opp med daglig leder i Råde IL. 
  

§ 16. ENDRING AV VEDTEKTER  
Vedtektene er gjeldende fra 1. August 2021.  
  
Vedtektene kan endres i løpet av året. Endringer må vedtas av styret og vil bli oppdatert på klubbens 
hjemmeside.  
 


