Information til alle forældre
med børn i dagtilbud og SFO

Dato: 9..november 2021
Borgerservice
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Pladsanvisningen
Telefon: 99667000
Mail: Pladsanvisningen@vesthimmerland.dk

Takster 2022 i Dagtilbud og SFO
Kommunal dagpleje

Takst

11 mdr.

48 timers plads
30 timers plads

2.832
1.869

kr. pr. md
kr. pr. md

Vuggestue
Heltidsplads
Deltidsplads 30 timer

3.206
2.116

kr. pr. md
kr. pr. md

Børnehave og Mini SFO
Heltidsplads
Deltidsplads 30 timer

2.096
1.383

kr. pr. md
kr. pr. md

600

kr. pr. md

Skolefritidsordning
Morgenplads (kun før skoletid)
Eftermiddagsplads (kun efter skoletid)
Heldagsplads (før og efter skoletid)

660
1.211
1.380

kr. pr. md
kr. pr. md
kr. pr. md

ADHD klassens SFO (4-6 klasse)
Morgenplads (kun før skoletid)
Eftermiddagsplads (kun efter skoletid)
Heldagsplads (før og efter skoletid)

570
1.040
1.186

kr. pr. md
kr. pr. md
kr. pr. md

300

kr. pr. md

Kost (ingen kostordninger pt.)

SFO 2 Klub (4-6 klasse i Gedsted)
Åbent 2 dage om ugen

Se mere generel information på side 2
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Økonomisk fripladstilskud
Du kan søge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning. En eventuel medansøger skal
give samtykke i Digital Pladsanvisningen inden du kan søge. Medansøger logger på først og giver sit
samtykke i digital pladsanvisning under ansøg om fripladstilskud. Ansøger logger derefter på og søger
fripladstilskuddet og oplyser indkomst for begge ansøgere. Husk at fjerne samtykket igen, hvis I flytter
fra hinanden.
Er du eller din ægtefælle/samlever selvstændig erhvervsdrivende, skal du markere dette ved ansøgningen i feltet selvstændig. Såfremt virksomheden ophører, kan du fjerne markeringen via ny ansøgning.
Bevilling af økonomisk fripladstilskud vil få virkning fra den 1. i måneden der følger din ansøgning, dog
kan der i enkelte tilfælde ved ny indmeldelse ske bevilling fra startdatoen indenfor 1 måned, så søg
snarest muligt og kontakt Pladsanvisningen, hvis du oplever problemer med at søge digitalt..
Hvis der er et særligt socialt eller pædagogisk behov, kan der også søges om hel eller delvis socialpædagogisk fripladstilskud eller behandlingsmæssig fripladstilskud ved henvendelse til Familieafdelingen.
Automatisk månedlig genberegning af fripladstilskud
Alle aktive sager med økonomisk fripladstilskud genberegnes hver måned på baggrund af de arbejdsgiverindberettede E-indkomstoplysninger for de enkelte måneder. Genberegning sker dog ikke, hvis du
har markeret for selvstændig virksomhed ved ansøgningen. Der vil ske en samlet kontrol og efterregulering på alle fripladssager når slutopgørelse fra SKAT for året er tilgængelig. For selvstændige erhvervsdrivende skal der i forbindelse med årsreguleringen, på Pladsanvisningens anmodning, fremsendes regnskab til gennemgang for særlige skattetekniske beløb, der ikke kan indgå i indkomstgrundlaget vedr. økonomisk friplads.
Søskendetilskud
Der gives søskendetilskud hvis mere end 1 barn fra samme husstand er indmeldt samtidig i dagtilbud/SFO eller får tilskud til privat pasning jf. dagtilbudslovens §80. Giv venligst Pladsanvisningen besked hvis du mener I ikke får søskendetilskud, som I er berettiget til.
Pasning i anden kommune
Hvis du benytter plads i Vesthimmerlands Kommune, men ikke har bopæl i Vesthimmerlands Kommune, kan du få information om takster 2022 ved at rette henvendelse til Pladsanvisningen i din bopælskommune, som opkræver din forældrebetaling.
Information om skolevalg
Der er frit skolevalg under visse forudsætninger og begrænsninger – læs mere om dette på Vesthimmerland Kommunes hjemmeside
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