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Åbningstid
Mandag til trisdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 10-18
Fredag lukket

Til forældre med børn i dag-/klubtilbud /SFO og
special dag-/klubtilbud /sfo
Juni 2019
Forældrenes egenbetaling 2019
Byrådet har vedtaget forældrenes egenbetaling for børns ophold i dag-/klubtilbud og special dag-/klubtilbud efter
Dagtilbudsloven samt skolefritidsordninger (SFO) efter Folkeskoleloven.
Forældrenes egenbetaling opkræves i 11 måneder, juli er betalingsfri.
Dagtilbud/special dagtilbud
Lovgrundlaget for fastsættelse af betalingen findes i Dagtilbudsloven. For børn i dagtilbud/specialdagtilbud under
skolealderen udgør forældrenes egenbetaling maksimum 25% af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter.
De månedlige takster
pr. fuldtidsplads
Dagpleje 0-2 år
Institution 0-2 år
Obligatorisk madordning 0-2 år 1/1-31/7-19
Obligatorisk madordning 0-2 år fra 1/8- 19,
eller når mdordning igangsættes
Institution 3-5 år
De månedlige takster
pr. deltidsplads (30 timer)
Dagpleje 0-2 år
Institution 0-2 år
Institution 3-5 år

Forældrenes
egenbetaling
25%
3.301 kr.
3.135 kr.

Kommunalt
tilskud
75%
9.903 kr.
9.405 kr.

1.822 kr.

5.466 kr.

Forældrenes
egenbetaling
25%
2.143 kr.
2.075 kr.
1.265 kr.

Kommunalt
tilskud
75%
6.429 kr.
6.225 kr.
5.466 kr.

Samlede
driftsudgifter
100%
13.204 kr.
12.540 kr.
973 kr.
873 kr.
7.288 kr.
Samlede
driftsudgifter
100%
8.572 kr.
8.300 kr.
5.060 kr.

Skolefritidsordning
Lovgrundlaget for fastsættelse af betalingen findes i Folkeskoleloven, som ikke har begrænsninger på betalingsbestemmelserne.
De månedlige takster
pr. plads
SFO
Mini-sfo (heldagspasning)

Forældrenes
egenbetaling
80%
1.565 kr.
25%
1.822 kr.

Kommunalt
tilskud
20 %
391 kr.
75%
5.466 kr.

Samlede
driftsudgifter
100%
1.956 kr.
100%
7.288 kr.

Klubtilbud/specialklubtilbud
Lovgrundlaget for fastsættelse af betalingen findes i Dagtilbudsloven. Forældrenes egenbetaling må maksimalt udgøre 20%
af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter. Herudover betales halvdelen af udgifterne til hobbyvirksomhed samt den fulde udgift
til forplejning.
De månedlige takster
pr. plads
Fritidsklub (ult. 3. - 6. klasse)
Ungdomsklub (fra 7. klasse)

Forældrenes
egenbetaling
20 %
248 kr.
73 kr.

Kommunalt
tilskud
80 %
992 kr.
292 kr

Samlede
driftsudgifter
100%
1.240 kr.
365 kr.

Tilskud til privat pasningsordning §80 (12 måneder udbetaling)
Allerød Kommune yder tilskud efter ansøgning i henhold til Dagtilbudsloven.
Er barnet i alderen ½ - 2 år kan der maks. ydes
6.417 kr. månedligt
Er barnet i alderen 3 år til skolestart kan der maks. ydes
3.359 kr. månedligt

Tilskud til pasning af egne børn §86 (12 måneder udbetaling)
Er barnet i alderen ½ - 2 år 11 måneder
6.417 kr. månedligt
Pasning over kommunegrænser
Ved brug af dag-/klubtilbud eller sfo over kommunegrænser gives et tilskud, som svarer til Allerød Kommunes andel af den
gennemsnitlige pris pr. plads for den aldersgruppe barnet tilhører. Forældrenes egenbetaling kan variere afhængig af den
aktuelle udgift pr. plads i den fremmede kommune.
Søskendetilskud
Forældre med mere end et barn indmeldt i pasningstilbud, som er godkendt efter lovgivningen, betaler fuld pris for den
dyreste plads og 50% for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til klub og børn, som er indmeldt i sfo på frie
grundskoler.
Økonomisk Fripladstilskud
Der kan søges økonomisk fripladstilskud til børn, der er optaget i dag-/klubtilbud, pasning over kommunegrænser, SFO (ikke
SFO på frie grundskoler), special dag-/klubtilbud/sfo, hvis husstandsindkomsten er under 551.700 kr.
Ansøgning kan ske via linket, Digital Pladsanvisning
Fra 1. januar 2019 ydes der tilskud til økonomisk friplads efter følgende regler:
Aktuel beregnet indkomstgrundlag
Tilskud i procent af driftsudgifterne pr.
plads
Under 177.601 kr.
Tilskuddet udgør 100% (hel friplads)
177.601 – 551.699 kr.
Inden for dette interval gradueres
tilskuddet ved indtægtsstigning
551.700 kr. eller derover
Intet fripladstilskud
Friplads sskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:
7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første, samt 62.139 kr. når ansøger er enlig forsørger.
Fripladstilskud bevilges fra måneden efter modtagelse af ansøgning.
Fripladstilskud genberegnes hver måned efter indkomst oplysningerne som er indbrettet til E-indkomst, jf. Dagtilbudsloven,
Bek. Nr. 599 af d. 30. april 2015 §32 og Bek. 1111 af d. 16. september 2015 §22., derfor er det vigtigt at ændringer i
huststandsindkomst, civil status m.m. skal rettes til via ovennævnte linket. Fripladstilskud for selvstændige genberegnes, når
årsopgørelser foreligger.
Udmeldelse
Udmeldelse kan ske via linket Digital Pladsanvisning med 1 måneds varsel til den sidste hverdag i mdr. eller den 15. i
måneden.
Lukkedage
Dagtilbud
Mellem jul og nytår
Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
5. juni
SFO
Mellem jul og nytår
Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtotsdag
Fredag efter Kristi Himmelsfartsdag
5. juni
Uge 29
Klub
Hele juli
Rykkergebyr
Opmærksomheden henledes på, at byrådet har fastsat et gebyr på 250 kr. ved for sen betaling.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skole og Dagtilbud, skoleogdagtilbud@alleroed.dk eller på kommunens
hjemmeside www.alleroed.dk
Med venlig hilsen
Dorthe Lund Nielsen
Skole og Dagtilbud

