
Børn & Læringsudvalget Takst 2020 Takst 2021

Folkeskolen, SFO og klub
Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder
Institutionstakst månedligt:

50,00 kr. 50,00 kr.
50,00 kr. 50,00 kr.

Skolefritidsordning for 0. kl. - 3. kl. SFO I 1.674,00 kr. 1.699,00 kr.
Skolefritidsordning for 4. kl. - 6. kl.(SFO II) 620,00 kr. 629,00 kr.
Fritidshjem for 3. kl. på Troelstrupgård 1.154,00 kr. 731,00 kr.
Fritidsklub for 4. kl. og 5. kl. på Troelstrupgård 485,00 kr. 294,00 kr.
Tilkøb af morgenpasning for børn i SFO II 312,00 kr. 317,00 kr.

Daginstitutioner og dagpleje
Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder

Institutionstakst månedligt:
Dagpleje 2.798,00 kr. 2.863,00 kr.
Vuggestue 3.013,00 kr. 3.010,00 kr.
Børnehave 1.655,00 kr. 1.643,00 kr.
Børnehave - deltid 1.004,00 kr. 998,00 kr.

554,00 kr. 562,00 kr.

Tilskud til pasning af egne børn (for børn fra 24 uger og indtil det fyldte 3. år) 7.136,00 kr. 7.300,00 kr.
6.185,00 kr. 6.330,00 kr. 
4.767,00 kr. 4.743,00 kr. 

9.497,00 kr. 
Kombinationstilbud i kommunal institution:
Dagpleje 13,00                                         kr. pr time 14,00                                         kr. pr time
Vuggestue 13,00                                         kr. pr time 13,00                                         kr. pr time
Børnehave 7,00                                           kr. pr time 7,00                                           kr. pr time

Gebyr udstedelse af erstatnings skolekort ved bortkomst

Byrådet kan ændre disse takster i løbet af året med 3 måneders varsel.

Frokostordning i Børnehuset Frøen og Maglemuen
Tilskud til private ordninger
Tilskud til privat pasning (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)
Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 3 år og til skolestart)

Byrådet kan ændre disse takster i løbet af året med 3 måneders varsel.

Gebyr udstedelse af skolekort til ikke befordringsberettigede

Tilskud til privatinstitutioner (for børn fra 24 uger og indtil 3 år)



Kombinationstilskud i privat pasningsordning (fleksibel børnepasser)
for børn fra 24 uger og indtil 3 år 29,00                                         kr. pr time 29,00                                         kr. pr time
for børn fra 3 år - skolestart 14,00                                         kr. pr time 14,00                                         kr. pr time

Deltidspladser i medfør af barselsloven
Taksterne opkræves i alle årets 12 måneder
Dagpleje 30 timer 1.847,00                                    kr. 1.887,00                                    kr.
Vuggestue 30 timer 1.856,00                                    kr. 1.851,00                                    kr. 
Børnehave 30 timer 1.122,00                                    kr. 1.117,00                                    kr.

Søskendetilskud

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i klubber.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige pladser.
Den dyreste plads forstået som den plads hvor kommunen har de højeste nettodriftsudgifter.
Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i SFO II


