18. november 2016

Til forældre i SFO og Klub

Forældrebetalingen i 2017
Under forudsætning af Byrådets godkendelse i december 2016
varsles nye takster for forældrebetaling fra 1. januar 2017.
Børn og Uddannelse

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i Byrådets vedtagne
budget for 2017. Forældrenes egenbetaling for dagtilbud er fastsat
i overensstemmelse med dagtilbudslov 501 af 6. juni 2007 og
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,
bekendtgørelse nr. 599 af 30. april 2015 om dagtilbud
Forældrenes egenbetaling for tilbud i SFO og klub er beregnet
med udgangspunkt i Byrådets vedtagne budget for 2017.
Skolefritidsordning 0. – 2. klasse
Fuldpakken (morgen, eftermiddag og feriemodul 1.605,00 kr.
Morgenmodul
371,00 kr.
Eftermiddagsmodul
1.112,00 kr.
Feriemodul
417,00 kr.
Feriepasning (juli) for indmeldte børn
764,00 kr.
Klub 3. – 6. klasse i skoleregi
(Fra 1. skoledag i august til 30. juni)
5 dage om ugen
Morgenpasning
(Mulighed for børn i 3. klasse)

1001,00 kr.
531,00 kr.

Feriedag
111,00 kr.
(Mulighed for børn i 3. klasse – fra 1. august til 30.juni)
Betaling opkræves forud 11 måneder om året med juli måned som
betalingsfri.
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Søskendetilskud
Forældrebetalingen vil blive reduceret efter reglerne om
søskenderabat, hvis en familie har mere end et barn i dagtilbud.
Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten
udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser. Gælder ikke for klub.
Fripladstilskud
Betalingen kan endvidere bortfalde eller nedsættes, når forældre
kan godtgøre, at deres aktuelle indtægter ligger inden for
nedennævnte beløb (1. januar 2017):
Indtægt
Under 170.101 kr.
170.101 kr. til 173.869 kr.
173.870 kr. til 528.199 kr.

Betaling i % af fuld takst
0%
5%
Betalingen forhøjes med
1 % for hver 3.768 kr.
indtægtsstigning.
100 %

Over 528.200 kr.

Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes
indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det
første.
For enlige forsørgere forhøjes fripladsgrænsen med 59.492 kr.
Vær opmærksom på, at der her er tale om reelt enlige, hvilket
betyder, at der ikke er nogen form for samlivsforhold.
Forældre, der er berettiget til at modtage fripladstilskud efter
ovennævnte fripladsgrænser, men som ikke modtager økonomisk
friplads ved udgangen af 2016, kan gå ind på Den Digitale
Pladsanvisning på www.sonderborgkommune.dk og ansøge om
tilskud.

Venlig hilsen

Erik Lorenzen
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
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