Kalundborg den 16. november 2017

Til familier med børn i dagpleje, daginstitution, SFO I og II

Takstændringer pr. 1. januar 2018
Dagpleje
Heldagsplads

pr. md.

2.441 kr.

Vuggestue
Heldagsplads, uden frokostordning
Heldagsplads, med frokostordning

pr. md.
pr. md.

2.559 kr.
3.108 kr.

Småbørnsplads
Heldagsplads

pr. md.

2.589 kr.

Børnehave
Heldagsplads
Eventyrhuset med frokostordning
Femlingerne - Kr. Helsinge Skole

pr. md.
pr. md.
pr. md.

2.101 kr.
2.650 kr.
2.101 kr.

SFO I (0.–3. klasse)
Heldagsplads
Eftermiddagsplads
Morgenplads (incl. tilvalg i 4. klasse)

pr. md.
pr. md.
pr. md.

1.762 kr.
985 kr.
777 kr.

SFO II (4.–6. klasse)
1 dag pr. uge
2 dage pr. uge
3 dage pr. uge
4 og 5 dage pr. uge

pr.
pr.
pr.
pr.

Special SFO Tulla
Heldagsplads
Eftermiddagsplads
Morgenplads

pr. md.
pr. md.
pr. md.

md.
md.
md.
md.

172
344
516
688

kr.
kr.
kr.
kr.

1.762 kr.
985 kr.
777 kr.

Vedrørende Tulla:
Elever i 0. klasse til og med 3. klasse: Der fratrækkes automatisk 50% i behandlingsmæssigt
fripladstilskud.
Elever fra og med 4. klasse: Der opkræves ikke forældrebetaling.
SFOI og SFOII
Barnet udmeldes automatisk fra SFOI med udgangen af 3. klasse, 31. juli 2018.
Der skal ske tilmelding på ny ved ønske om benyttelse af SFOII fra 4. klasse. Der skal vælges
hvilke modul der ønskes (antal dage). SFOII kan kun benyttes på skoledage. Derfor kan opstart
tidligst være 1. skoledag efter sommerferien.

Barnet udmeldes automatisk fra SFOII med udgangen af 6. klasse, 31. juli 2018. Da der ikke
længere er tilbud om SFO.
I alle andre tilfælde skal forældre selv udmelde med gældende varsel. Dette gælder også ved
skoleskifte. Der kan læses mere om retningslinje på Kalundborg Kommunes hjemmeside under
efter skoletid.
I SFOII for 4. klasser kan der tilkøbes morgenpasning ved valg af morgen plads i SFOI.
Morgenpasning i 4. klasse kan kun anvendes på skoledage.
Er barnet tilmeldt morgenplads i 4. klasse, vil barnet automatisk blive udmeldt pr. 31. juli
2018, men mindre I selv har gjort det forinden.
Opkrævning
Forældrebetalingen opkræves i 11 måneder – juli måned er betalings fri. Ved manglende
eller for sen indbetaling fremsendes rykker pålagt gebyr på 250 kr.
Søskendetilskud, bevilling af økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud
og eller socialpædagogisk friplads, vil som hidtil automatisk blive fratrukket taksten.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Der henvises til Digital
pladsanvisning på Borger.dk
Fripladstilskud - hel eller delvis fritagelse for forældrebetaling
Der er mulighed for at søge om fripladstilskud, hvis den samlede aktuelle husstandsindkomst
i 2018 er under 539.800 kr.
Hvis du har fået fripladstilskud i 2017, fortsætter den nuværende bevilling med samme
indtægtsgrundlag. Er du I tvivl om, hvilket indtægtsgrundlag der er brugt til beregning af din
nuværende bevilling, eller har du ændringer henvises til Digital pladsanvisning på Borger.dk
Fripladstilskud genberegnes hver måned. Dvs. at det indtægtsgrundlag der er lagt til grund
for bevilget tilskud, vil blive holdt op imod det som er faktisk indkomst, der er indberettet til
SKATs indkomstregister, i den konkrete måned. Hvis forskel er mindre end 5 trin på
fripladsskalaen, vil regulering dog først forekomme ved årsregulering i forhold til
årsopgørelsen fra SKAT.
Med venlig hilsen
Charlotte Grummesgaard Nielsen
Fagcenterchef Børn, Læring og Uddannelse

