Vedtekter for MK Akademiet

§ 1. FORMÅL
MK Akademiet er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud etter undervisningstiden til elevene i 2.-7. klasse.
Tilbudet skal fokusere på fotballaktivitet med tilhørende gode holdinger og sosialisering.
Fotballaktiviteten er sentral, men den skal utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen
på ettermiddagen. Akademiet skal også sette av tid for leksearbeid og skal bidra til godt kosthold, læring
av respekt, folkeskikk og fair play.
§ 2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN
Styret I FK Mandalskameratene er ansvarlig styringsorgan for fotballfritidsordningen.
§ 3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR
Daglig leder for MK Akademiet har det administrative og sportslige ansvaret for
fotballfritidsordningen, er ansvarlig for planlegging og styrer daglig drift. Leder er også ansvarlig for at
personell har kompetanse slik at pedagogisk og sportslig innhold blir fulgt. I henhold til leksehjelp så
er det kun et tilbud om ,hvor foresatte har det endelige ansvaret for at leksene blir gjort.
§ 4. BEMANNING
Rettledende norm er 15 deltagere pr. ansatt. Dette er ikke til hinder for at det deler av dagen kan være
færre eller flere barn pr. Ansatt. Ansatte må legge fram politiattest.
§ 5. INNTAK
Inntak hele skoleåret med forbehold om plass. Oppsigelsesfrist er 2 måneder fra den første i neste
måned.
§ 6. ÅPNINGSTIDER
Den daglige åpningstiden kan justeres, men er i utgangspunktet fra skoleslutt til kl 1630. Akademiet
følger skoleruten for grunnskolen I Mandal kommune.
§ 7. FORELDREBETALING
Mk Akademiet er et foreldrebetalt tilbud, men det skal ikke være vesentlig dyrere enn kommunal
skolefritidsordning. Transport fra skolen til treningsted vil komme i tillegg.
August og juni belastes med halv månedssats. De resterende 9 månedene gjelder ordinær månedssats. Det
gis søskenmoderasjon
30 % redusert månedspris for barn nr 2, 50% redusert månedspris for barn nr 3.
Faktura betales forskuddvis med 1. hver måned
§ 8. TAUSHETSPLIKT
Alle som arbeider i Mk Akademiet har taushetsplikt.
§ 9. FORSIKRING
Alle som er deltagere ved MK Akademiet er forsikret under NFF. Vilkår

finnes på fotball.no

