Børn & Kultur
Administration-Dagtilbud

Forældrebetaling i 2018
Pris pr. måned i 12 måneder
Dagpleje, heldags
Børnehave, heldags
Aldersintegreret 0 - 2 år, heldags
Aldersintegreret 3 – 5 år, heldags

Driftsudgift

Kommunetilskud
75% af driftsudgift

Egenbetaling
25% af driften

10.056 kr.
6.368 kr.
11.336 kr.
6.368 kr.

7.542 kr.
4.776 kr.
8.502kr.
4.776 kr.

2.514 kr.
1.592 kr.
2.834 kr.
1.592 kr.

11.916 kr.
6.692 kr.

8.937 kr.
5.019 kr.

2.979 kr.
1.673 kr.

Udvidet åbningstid
Askelunden, Esbjerg 60 t ugl. 0-2 årige
Askelunden, Esbjerg 60 t.ugl. 3-5 årige

Frokostordning i børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner
505 kr.
På Esbjerg kommunes hjemmeside, kan du se, hvilke daginstitutioner, der har frokostordning.

Betaling
Priserne gælder for forældre med bopæl i Esbjerg Kommune.
Betalingen bliver opkrævet månedsvis forud. Forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato er den
1. i måneden.
Du kan eventuelt tilmelde opkrævningen til betalingsservice (PBS)
Betales opkrævningen ikke rettidig, udsendes en rykkerskrivelse tillagt et rykkergebyr på 250,- kr.
Eventuelle restancer modregnes 100% i Børnefamilieydelsen.
Taksten i en aldersintegreret institution
I en aldersintegreret institution er betalingen bestemt af barnets alder uanset hvilken børnegruppe
barnet er optaget i. For børn under 3 år betales taksten for 0-2 årige. Fra den 1. i den måned
barnet fylder 3 år betales taksten for 3-5 årige.
Søskendetilskud
Har du mere end et barn optaget i Dagtilbud, SFO, klub eller privat pasning, bliver der beregnet
søskendetilskud efter gældende regler.
Du skal betale fuld pris for den dyreste plads, og du får 50% tilskud til øvrige pladser. Der gælder
særlige regler for beregning af søskendetilskud til børn optaget i privatinstitutioner.
Økonomisk fripladstilskud
Der er mulighed for et økonomisk fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten ligger under
fripladsskalaens indtægtsgrænse. Der gives ikke fripladstilskud til børn optaget i privat pasning, og
der er særlige regler for fripladstilskud til børn optaget i privatinstitution.
Fripladsgrænserne og reglerne om fripladstilskud, som gælder fra 1. januar 2018 er oplyst på
bagsiden.
Telefon

76 16 16 16

www.esbjergkommune.dk

Børn & Kultur
Administration-Dagtilbud

Fripladsgrænser fra 1. januar 2018

Årlig indtægt

Under

Betaling i % af forældrebetalingen
til børn i dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO.

173.801 kr.

0

173.801 – 177.653 kr.

5

173.870 – 539.799 kr.

Tilskuddet reduceres med 1% point for hver 3.853
kr.s indtægtsstigning

539.800 kr. el. derover

100

Der gælder særlige regler for fripladstilskud til børn optaget i privatinstitution.
Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med
- 60.801 kr. når den forælder, der har retten til pladsen, er enlig forsørger
- 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første

På https://minpladsanvisning.esbjergkommune.dk kan du søge om økonomisk fripladstilskud. Har
du brug for en uddybende forklaring, kan du henvende dig til et af Esbjerg kommunes
borgerservicecentre i Ribe, Bramming eller Esbjerg eller ved telefonisk henvendelse til
Pladsanvisningen.
Du kan også finde reglerne for fripladstilskud på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
Du har mulighed for at lave en skønsmæssig beregning på
https://minpladsanvisning.esbjergkommune.dk

Med venlig hilsen
DAGTIBLUD

