Forældrebetaling fra 1. januar 2018
November 2017
Byrådet har fastsat forældrebetalingen i kommunale dagtilbud
og skolefritidsordninger/klubber som følger:
Bruttodriftsudgift
kr.

Forældrebetaling
kr.

32 timer pr. uge*

6.304

1.576

48 timer pr. uge

9.696

2.424

Kommunal Dagpleje

Vuggestue
25 timer pr. uge

8.104

2.026

12.468

3.117

25 timer pr. uge

4.420

1.105

51½ timer pr. uge

6.796

1.699

51½ timer pr. uge
Børnehave

SFO
Deltid – 10 timer

1.300

Fuldtid

1.635

Morgenpasning

527

Fritidsklub (Aakjær, Ådal og Brårup)

410

Eftermiddagsklub
1 åbningsdag pr. uge

240

2 åbningsdage pr. uge

280

3 åbningsdage pr. uge

320

4 åbningsdage pr. uge

360

5 åbningsdage pr. uge

400

*Oprettes kun hvis flere ønsker deltid i et område
Skive Kommune opkræver betaling forud og inden den 5. i hver måned. Der opkræves ikke for skolefritidsordninger (SFO) og klub i juli måned. Vi opkræver et
gebyr på 250 kr. ved for sen betaling.
Har du mere end ét barn i pasning, får du et ekstra tilskud til søskende. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser. Gælder ikke
klub.
SFO og klub kan ikke benyttes i juli måned. Der oprettes anden pasning for alle
børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse mod betaling af 400 kr. pr. uge.
Er dit barn ikke meldt ind i en SFO, kan I mod betaling af 100 kr. pr. dag/ 400 kr.
pr. uge, benytte ordningerne i skolernes efterårsferie/vinterferie med videre.
Hvis du ønsker at udmelde dit barn, skal du give os besked i god tid. Vi udmelder
pr. den sidste dag i efterfølgende måned.
Tjener din husstand under kr. 539.800 om året, kan du søge om tilskud (friplads).
For enlige er grænsen kr. 600.601.

Hvis dine personlige forhold ændrer sig, skal du sende ansøgning med nye
oplysninger.
Læs mere på skive.dk.

KULTUR- OG
FAMILIEFORVALTNINGEN
DAGTILBUD

Postboks 509
Torvegade 10
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
CVR-nr.: 29189579
www.skive.dk
Henvendelse til:
Pladsanvisningen

