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DK 3300 Frederiksværk

2016/0014584

Til forældre med børn i Halsnæs Kommunes dagtilbud samt SFO

Takstbrev 2017
Med virkning fra den 1. januar 2017, har Halsnæs Kommunes Byråd fastsat forældrebetalingen
i dagtilbud til følgende pr. barn pr. måned:
Integrerede institutioner
0-2 årige
3-5 årige

kr.
kr.

2.900
1.735

Torup Børnehave
Vuggestuebørn
Børnehavebørn

kr.
kr.

2.935
1.955

Dagpleje

kr.

3.390

Skolefritidsordning (SFO)
0. kl. – 3. kl.
4. kl. – 6. kl.
Morgenmodul

kr. *) 1.375
kr. *) 551
kr. *) 382

*) 11 måneders betaling – juli måned er betalingsfri – ordningen gælder kun SFO.
Fritids-/ungdomsklub (6. kl. – 18 år)

Gratis

Madordning

kr.

397

Vedr. fripladstilskud
Hvis husstandens årlige samlede indkomst inden skat ikke overstiger kr. 528.200, har du
mulighed for at søge om fripladstilskud. Hvis husstandens samlede indkomst inden skat ikke
overstiger kr. 170.101, kan du få 100% friplads. Du søger via Digital Pladsanvisning. Du kan
finde yderligere information på Halsnæs Kommunes hjemmeside
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Vedr. søskendetilskud
Du betaler fuld takst for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for
øvrige pladser. Søskendetilskuddet ydes uden forudgående ansøgning.
Tilskud til privat pasning
Tilskud til privat pasning betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud, så den enkelte
familie kan ansætte en privat børnepasser i stedet for at bruge et af kommunens
pasningstilbud. Der ydes søskenderabat ved ansøgning. Der ydes ikke økonomisk
fripladstilskud.
Der gives følgende tilskud pr. måned:
0-2 år kr. 6.348. Gælder for 48 timer
Du ansøger digitalt via borger.dk , og vejledning kan fås ved henvendelse til Børn, Unge og
Læring.
Tilskud til pasning af egne børn
Det er ikke muligt at benytte denne ordning i Halsnæs Kommune.
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