Kombinationstilbud – takster og tilskud fra 1. juli 2018
Taksterne er beløb pr. måned
Tilskud til Fleksibel pasning
0-2 årige - maksimalt tilskud pr. time
3-5 årige – maksimalt tilskud pr. time

tilskud pr. md.
114,00 kr.
70,00 kr.

Eksempel på tilskud:
En 2 årig er i gennemsnit 18 timer ugentligt i fleksibel pasning
Tilskuddet til den dleksible pasning kan maksimalt udgøre (18x114 kr.) =

2.052 kr. pr. måned.

Eksempel på egenbetaling:
Udgiften til den fleksible pasning
Tilskuddet udgør
Egenbetalingen udgør

2.736 kr. pr. måned.
2.052 kr. pr. måned
684 kr. pr. måned

Tilskud til privatinstitutioner:
0-2 årige:
Driftstilskud – grundbeløb
Driftstilskud pr. benyttet time
3-5 årige:
Driftstilskud – grundbeløb
Driftstilskud pr. benyttet time

Tilskud pr. md.
1.100 kr.
129 kr.
993 kr.
61 kr.

Eksempel på tilskud:
En 2 årig er i gennemsnit 34 timer ugentligt i privatinstitutionen og resten af timerne i fleksibel pasning
Tilskuddet til privatinstitutionen udgør pr. måned:
Grundtilskud
1.100 kr. = samme beløb uanset timetal
Tilskud pr. timetal ugl. = 34x129
4.386 kr. = afhænger af ugl. timetal
Tilskud i alt pr. måned
5.486 kr.
Eksempel på egenbetaling:
Udgiften til privatinstitutionen
Tilskuddet udgør
Egenbetalingen udgør pr. måned (7.500 – 5.486) =

Kommunal Dagpleje:
Tilskud 75%
Basistilskud/egenbetaling pr. måned
663 kr.
Pr. ugl.tietal – tilskud/betaling pr. måned
114 kr.

7.500 kr.
5.486 kr.
2.014 kr.

Egenbetaling 25%
221 kr.
48 kr.

i alt 100%
884 kr.
192 kr.

Eksempel på egenbetaling:
En 2-årig er i gennemsnit 38 timer i dagplejen . Egenbetalingen udgør:
Basis egenbetaling
221 kr. = samme beløb uanset timetal
Egenbetaling pr. ugt.timetal (38x48 kr.)
1.824 kr. = afhænger af ugl. Timetal
I alt egenbetaling pr. måned
2.045,00

Kommunal/selvejende daginstitution:
Tilskud 75%

Egenbetaling 25%

i alt 100%

993 kr.
72 kr.

331 kr.
24 kr.

1.324 kr.
96 kr.

0-2 årige i aldersint. – basis
0-2 årige i aldersint. – pr. ugl. Timetal

1.449 kr.
135 kr.

483 kr.
45 kr.

3-5 årige i aldersint. – basis
3-5 årige i aldersint. – pr. ugl. Timetal

993 kr.
72 kr.

Børnehave- Basis
Børnehave – pr. ugl. Timetal

331 kr.
24 kr.

1.932 kr.
180 kr.

1.324 kr.
96 kr.

Eksempel på egenbetaling:
En 3-årig er i gennemsnit 38 timer i daginstitution. Egenbetalingen udgør:
Basis egenbetaling
331 kr. = samme beløb uanset timetal
Egenbetaling pr. ugl. Timetal (38x24 kr.)
912 kr. = afhænger af ugl. timetal
I alt egenbetaling pr. måned
1.243 kr.
Frokostordning:
Frokostordning for 0-2 årige i aldersintegrerede inst.
Frokostordning for 3-5 årige i børnehaver og aldersint.inst.

Egenbetaling 100%
505 kr. for 5 dage om ugen
505 kr. for 5 dage om ugen (afhængig af hvor mange dage
om ugen i gennemsnit barnet er i institutionen til frokosttid)

