Til forældre med børn i dagtilbud,
fritidstilbud m.v.
i Holstebro Kommune.

Dato:
J. nr.:
Henv. til:
Lokal tlf.:

30. april 2014
28.00.00-Ø00-16-13
Dagtilbud
96117575

Nye priser for børnepasning m.m. fra 1. august 2014
Holstebro Byråd har vedtaget, at forældres betaling for børn i dag- og fritidstilbud m.v. i
Holstebro Kommune fra den 1. august 2014 er:
Pasningstype
Dagtilbud indtil skolealderen

Forældres betaling
pr. plads/md. 25 %

Samlet udgift pr.
plads/md. 100 %

Dagpleje
Indtil 48 timer pr. uge

2.492

9.968

Vuggestuer/
Integrerede inst. 0-2 år
Heldags
Indtil 35 timer pr. uge

3.002
2.402

12.008
9.606

Børnehave indtil 3 år
Heldags
Indtil 35 timer pr. uge

2.205
1.764

8.820
7.056

Børnehaver/integrerede inst. 3-5 år
Heldags
Indtil 35 timer pr. uge

1.644
1.315

6.576
5.261

Fleksibel frokostordning
Vuggestuer/integrerede inst. 0-2 år
Børnehaver/integrerede inst. 3-5 år

Forældres betaling pr. plads/md. 100 %

Pasningstype
Fritidstilbud – skolebørn

Forældres betaling pr.
plads/md. 49 %

580
620

Skolefritidshjem (SFH) 1
(børnehaveklasse til og med 2.
klasse)
Morgenplads
Eftermiddagsplads
Heldagsplads
Skolefritidshjem (SFH) 2
(3. kl. til og med 4. kl.)
Morgenplads
Eftermiddagsplads
Heldagsplads

Samlet udgift pr.
plads/md. 100 %

332
1.010
1.347

678
2.061
2.749

332
666
998

678
1.359
2.037

Værested
Filuren, Vinderup (4. klasse)
Eftermiddagsplads
Morgenplads

Forældres betaling pr. plads/md.

Klubber (aften i 8 mdr.)
Juniorklubber
Ungdomsklubber

Forældres betaling pr. plads/md.

394
394

104
104
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Betaling
For børn fra 0 år og indtil skolestart er forældres egenbetaling 25 %. For børn optaget i
skolefritidshjem 49 %.
Betalingen sker forud, og sidste rettidige betalingsdato er den 1. i måneden. Du betaler for
den tid, dit barn er i dagtilbuddet svarende til indskrivningsgraden. Se retningslinjer for
indskrivning.
Økonomisk fripladstilskud
Dit barn kan få økonomisk fripladstilskud med 100 %, hvis den samlede personlige indkomst
er under 161.701kr. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 56.559 kr. for enlige
forsørgere. Egenbetalingen forhøjes med 1 % for hver 3.583 kr. indtægten stiger. Økonomisk
fripladstilskud ophører når den personlige indkomst er 502.200 kr. eller derover.
Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med 7.000 kr. for
hvert barn udover det første. Beregning af økonomisk fripladstilskud foretages forinden
eventuelt søskendetilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud.
Søskendetilskud
Er der mere end ét barn i dag- og fritidstilbud eller privat pasning får I søskendetilskud. I
betaler fuld pris for den dyreste plads (driftsudgift). Søskendetilskud i dag- og fritidstilbud er
på 50 % af betalingen for de øvrige pladser. Søskendetilskud beregnes til det ældste barn,
når der er søskende på samme pasningsmodul.
Reglerne for søskendetilskud gælder ikke for børn i klubber, legestue og væresteder. De kan
ikke udløse tilskud for søskende optaget i andre dag- og fritidstilbud.
Kommunens maksimale tilskud til privat børnepasning
Tilskud til forældre med privat pasning

Tilskud pr. plads/md.

Privat pasning 0-2 år
Heldags
Indtil 35 timer

5.140
4.112

Privat pasning 3-5 år
Heldags
3.160
Indtil 35 timer
2.528
Bemærk: Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den
private pasning.
Søskendetilskud
Er der mere end ét barn i dag- og fritidstilbud eller privat pasning får I søskendetilskud.
Søskendetilskud i privat pasning er 85 % af søskendetilskuddet for det billigste aldersvarende
dag- og fritidstilbud. Søskendetilskud der ydes til børn i privat pasning lægges oven i
tilskuddet. Tilskuddet og søskendetilskuddet skal anvendes til ordningen og derigennem
nedbringe forældrebetalingen.
Kommunens tilskud til pasning af egne børn
Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud pr. plads/md.

Pasning af egne børn 0-2 år

5.825

Pasning af egne børn 3-5 år

3.581

Venlig hilsen
Torben Gudiksen
Udvalgsformand Børn og Unge

Bent Østergaard
Direktør Børn & Unge
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