Takster 2019
Forældrebetaling for børnepasning.
Forældrebetaling betales månedligt forud i 11 måneder.
Juli måned er betalingsfri.
Dagtilbud
Dagpleje, heldags
Dagpleje, 30 timer deltid
Vuggestue, heldags – med mad
Vuggestue, 30 timer deltid - med mad
Vuggestue, mad
Børnehave, heldags
Børnehave, 30 timer deltid
Børnehave, mad
SFO, heldags
SFO, morgenplads
Døgnåbnet i Hadsund
Døgn 0-3 timer.
Døgn 3-6 timer
Døgn 6-9 timer
Døgn nat

Kr. rate
2.755
1.802
3.364
2.333
814
1.927
1457
555
1.711
688
Kr. pr. døgn
165
329
495
715

Tilskud til privat børnepasning jf § 80 i dagtilbudslov
Børn fra 0-2 år. Max tilskud ved 48 timer ugl.
Børn fra 3-5 år. Max tilskud ved 48 timer ugl.

Kr. pr. md.
5.341
3.633

Tilskud til privatinstitution pr. barn 12 måneder årligt
Bygningstilskud, 0-2 årige
Administrationstilskud, 0-2 årige
Driftstilskud, 0-2 årige
Bygningstilskud, 3-6 år
Administrationstilskud, 3-6 år
Driftstilskud, 3-6 år

Kr. pr. md.
429
220
7.775
226
148
4.844
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Søskendetilskud:
Du skal betale fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste
plads, er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift. Derefter betaler du kun
halv pris for alle øvrige børns pladser i kommunale dagtilbud.
Søskendetilskud til børn i privatinstitution og private pasningsordninger beregnes
efter andre regler (fremgår senere i teksten). Krav for at få tilskud:




Du skal have mere end ét barn optaget i et kommunalt dagtilbud, privat institution, privat børnepasning eller skolefritidsordning.
Børnene skal være tilmeldt samme betaler og samme adresse.
Ved optagelse af dit andet barn i pasning, træder tilskuddet i kraft.

Du skal ikke søge om dette tilskud. Hvis du er berettiget til søskendetilskud, vil
det automatisk blive fratrukket, inden du får din opkrævning fra kommunen. Skifter dit barn institution, får du stadig tilskud, men tilskuddet kan flyttes over til et
andet barn afhængig af, hvilken plads der er den dyreste.
Du får også søskendetilskud til privat pasning (85% af halvdelen af billigste alders svarende dagtilbud). Tilskuddet er uafhængigt af din indkomst, og du får det
automatisk. Søskendetilskuddet fratrækkes enten den ordinære betaling til børnehave eller udbetales sammen med det ordinære tilskud til den private pasningsordning. Tilskuddet er et fast månedligt kronebeløb.
Fripladstilskud.
Tjener du/I tilsammen under 14.800 om måneden, har du ret til fuld friplads. Prisen for dagtilbud stiger gradvist, jo mere du tjener. Tjener du/I mere end 45.975
om måneden tilsammen, skal du/I betale fuld pris. Der ydes et fradrag på kr.
7.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første. Er du enlig
forsørger, ydes et fradrag på kr. 62.139 årligt. Disse fradrag fratrækkes din personlige indkomst, inden fripladsen beregnes.
Fripladsskalaen for 2019 kan ses på socialministeriets hjemmeside.
http://socialministeriet.dk/media/18842/fripladsskala-2019.pdf
Opkrævning af forældrebetaling.
Kommunen opkræver betaling månedsvis forud på girokort. Du kan tilmelde dig
Betalings Service (BS) i dit pengeinstitut eller via netbank. Betales forældrebetalingen senere end sidste rettidige betalingsdag, koster det et gebyr på kr. 250.
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Vær opmærksom på, at girokortet sendes via E-boks, hvis du ikke er tilmeldt BS.
Kommer du i restance med betalingen, bliver det skyldige beløb inddrevet af
SKAT ved blandt andet fradrag i børne- og ungeydelsen.
Udmeldelse/ændring af pasningstilbud.
Du skal udmelde dit barn i Digital pladsanvisning, som du kan finde via Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel fra
den 1. i måneden. Barnet kan ikke meldes ud for at holde ferie.
Forældrebetaling på tværs af kommunegrænser.
Forældrebetaling svarer til forskellen mellem det samlede tilskud fra opholdskommunen og bruttodriftsudgiften pr. plads i udfører kommunen. Forældre der
ønsker plads i en anden kommune end opholdskommunen, skal først rette henvendelse til opholdskommunen og få et tilskudsbevis, hvor taksten for pladsen i
udfører kommunen fremgår.
Henvendelse.
Har du spørgsmål til beregning af forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk
friplads tilskud m.v., er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen:
på tlf. 97 11 30 00. Ved opringning til Mariagerfjord Kommune bedes du oplyse
hvilken by du bor i.
Vi træffes telefonisk og personligt i følgende tidsrum:
Mandag – onsdag 10:00-14:00
Torsdag
13:00-17:00
Fredag
10:00-12:00
Du kan også skrive en mail til pladsanvisningen@mariagerfjord.dk. Mail der sendes til denne adresse vil blive besvaret hurtigst muligt. Mailen tjekkes ikke i
weekender.
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