
 

FORÆLDREBETALING FRA 1. JANUAR 2020  
  

Kære forældre   

  

Taksterne for forældrebetaling i 2020 kan du se i skemaet herunder.  

  

Friplads og søskendetilskud bliver beregnet på baggrund af taksterne.   

  

  

Forældrebetaling for dagtilbud  

Forældrebetaling pr. måned i 12 måneder  Grundmodul  Deltidsmodul 30 timer  

Dagplejen  2.660 kr.    

Dagtilbud 0-3 år  3.080 kr.  2.460 kr.  

Småbørnsgruppe i børnehave 2-3 år  2.690 kr.  2.150 kr.  

Dagtilbud fra 3 år  1.850 kr.  1.480 kr.  

  

Forældrebetaling for frokostordning (tillægges forældrebetaling for dagtilbud)  

Takst for et barn i dagtilbud med anretterkøkken  580 kr.  

Takst for et barn i dagtilbud med produktionskøkken  746 kr.  

  

Tilskud til pasning af egne børn & privat pasning pr. måned 

Max tilskud til privat pasning børn i alderen 0-3 år  7.290 kr.  

Max tilskud til privat pasning børn i alderen fra 3 år  4.574 kr.  

Tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-3 år 5.326 kr. 

Tilskud til pasning af egne børn i alderen fra 3 år 3.294 kr. 

  

Forældrebetaling for SFO og juniorklub  

Forældrebetaling pr. måned i 11 måneder - juli måned er betalingsfri   

SFO 0.-1. klasse  1.934 kr.  

SFO 2.-3. klasse  1.547 kr.  

SFO fra 4. klasse  1.050 kr.  

Juniorklub 4 gange ugentligt  438 kr.  

Juniorklub 3 gange ugentligt  328 kr.  

  

Økonomisk tilskud til dagtilbud, SFO og juniorklub  

Du kan få nedsat din betaling til dagtilbud, SFO og juniorklub samt frokostordning, hvis du kan dokumentere, at 

husstandens indtægter ligger under 563.800 kr. årligt. Hvis du har mere end et barn under 18 år i hjemmet, stiger 

indtægtsgrænsen med 7.000 kr. ud over det første barn. Hvis du er enlig forsørger, bliver indtægtsgrænsen yderligere 

forhøjet med 63.506 kr. Har du mere end ét barn indmeldt, får du automatisk søskendetilskud. Du skal betale fuld 

pris for den dyreste plads og halv pris for yderligere pladser. Søskendetilskuddet gælder dog ikke for juniorklub. For 

at opnå søskendetilskud skal børnene have samme folkeregisteradresse.    

  
  
  
  
  


