Forældrebetaling for daginstitution i Faaborg-Midtfyn Kommune
1. januar 2018
Institutionstype
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Vægtet
Frokost
Forårs SFO
SFO heldags
SFO eftermiddagsmodul
SFO morgenmodul
SFO2

Bruttodriftsudgift
Kr.
10.540
13.136
7.580
11.044,52

Kommunalt tilskud
Kr.
7.905
9.852
5.685
8.282,39

2.291
2.291
1.960
1.211
1.035

Forældrebetaling
kr.
2.635
3.284
1.895
2.761,13
572

917
917
784
484
502

1.374
1.374
1.176
727
533

Forældrebetaling
Betaling for dagtilbud opkræves månedsvis forud.
Ved for sen indbetaling pålægges gebyr på 250 kr.
Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver betaling i 11 måneder. Juli måned er
betalingsfri.
SFO2 opkræves i 10 måneder, juli og december betalingsfrie.
Søskendetilskud
Hvis en familie har mere end et barn, der passes i institution eller
skolefritidsordning på en folkeskole, og søskende har samme
folkeregisteradresse ydes der søskendetilskud. Der ydes også
søskendetilskud til børn i private daginstitutioner.
Der betales fuld pris for familiens dyreste plads, og der ydes 50 %
søskendetilskud til de efterfølgende pladser. Tilskuddet tildeles automatisk
ved indmeldelse af barnet og skal ikke søges særskilt.
Der ydes ikke søskendetilskud til SFO i friskoler.

Fortsættes næste side
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Økonomisk fripladstilskud i 2018
Er husstandens samlede aktuelle indkomst under kr.539.800 vil der være
mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens
indkomst er under kr. 173.801 bortfalder betalingen helt.
Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes
indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
Enlige forsørgere har et fradrag på kr. 60.801.
En friplads bevilges fra den første i måneden, efter kommunen har
modtaget ansøgningen. Første gang familien indmelder i et pasningstilbud,
kan du få tilskud fra indmeldelsestidspunktet, såfremt ansøgningen er
kommunen i hænde senest en måned efter indmeldelsen.
Du kan søge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning på
kommunens hjemmeside FMK.DK.
Der ydes ikke fripladstilskud til SFO i friskoler.
Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, som er gift eller lever
i et samlivsforhold med en anden person, sker der en sammenlægning af
indtægterne i husstanden. Bor et barn af ikke-samlevende forældre lige
meget hos begge forældre, beregnes fripladstilskud på grundlag af
husstandsindkomsten hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er
tilmeldt folkeregistret.
Opsigelse af plads
 Du kan sige en plads op med en måneds varsel til den 15. eller sidste
dato i en måned.
 Du skal udmelde dit barn via Digital Pladsanvisning på kommunens
hjemmeside FMK.DK
Mulighed for udvidet åbningstid
Har du arbejde eller uddannelse, der betyder, at du har svært ved at nå at
aflevere eller hente dit barn i institutionen, har du mulighed for at søge om
udvidet åbningstid. Du kan henvende dig til institutionens leder, der hjælper
dig med at ansøge. Du kan få udvidelse fra kl. 6.00 om morgenen, og indtil
institutionen åbner, og fra institutionen lukker og indtil kl. 17.00.

Venlig hilsen
Opvækst og Læring
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