Kalundborg den 29. april 2021

Til familier med børn i dagtilbud

Takstændringer pr. 1. august 2021
På baggrund af udmøntning af pulje til minimumsnormeringer i daginstitutioner har
Kommunalbestyrelsen vedtaget ny beregning af takster på dagtilbudsområdet. Det fremgår af
puljens betingelser fra Undervisningsministeriet, at puljen skal indgå i kommunens beregning
af takster for forældrebetaling og tilskud til privat dagtilbud.
Som følge af puljen normering i daginstitutioner stiger forældrebetalingen pr. 1. august 2021.
Vuggestue
Heldagsplads, uden frokostordning
Heldagsplads, med frokostordning

pr. md.
pr. md.

2.640 kr.
3.209 kr.

Småbørnsplads
Heldagsplads

pr. md.

2.619 kr.

pr. md.
pr. md.

1.754 kr.
2.323 kr.

pr. md.
pr. md.
pr. md.

2.075 kr.
2.644 kr.
2.075 kr.

pr. md.
pr. md.

1.443 kr.
2.012 kr.

0-2 års dagtilbud:
Deltidsplads*
Deltidsplads med frokostordning*
Kombinationstilbud**
Børnehave
Heldagsplads
Eventyrhuset og Regnbuen med frokostordning
Femlingerne - Kr. Helsinge Skole
Deltidsplads*
Deltidsplads med frokostordning*
Kombinationstilbud**

* Hvis en forælder er på barsel og samtidig har et ældre barn, der går i dagtilbud, har man
ret til en deltidsplads, såfremt det ønskes. Der kan ansøge om en deltidsplads i hele eller
dele af perioden. Se yderligere oplysninger på Kalundborg Kommunes hjemmeside.
** Forældre kan med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for
dagtilbuddenes almindelige åbningstid, ansøge om et kombinationstilbud. Kombinationstilbud
består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning. Læse mere om
denne ordning på Kalundborg Kommunes hjemmeside. For takst, kontakt Pladsanvisningen.
Opkrævning
Forældrebetalingen opkræves i 11 måneder – juli måned er betalings fri. Ved manglende eller
for sen indbetaling fremsendes rykker pålagt gebyr på 250 kr.
Søskendetilskud, bevilling af økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud og
eller socialpædagogisk friplads, vil som hidtil automatisk blive fratrukket taksten.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Der henvises til Digital
pladsanvisning på Borger.dk
Fripladstilskud - hel eller delvis fritagelse for forældrebetaling
Der er mulighed for at søge om fripladstilskud, hvis den samlede aktuelle husstandsindkomst
i 2021 er under 576.800 kr.

Med venlig hilsen

Sisi Eibye
Fagcenterchef for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

