Takster 2021
Med virkning fra 1. januar 2021 har Byrådet vedtaget nye takster for børn
indmeldt i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud,
forårsSFO, skolefritidsordninger samt Svendborg Juniorklub.

Svendborg Kommune
Børn, Unge, Kultur og Fritid
Sekretariat og Dagtilbud

Søskendetilskud
-

Gives til børn i kommunale og selvejende dagtilbud herunder
dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede dagtilbud.
Søskendetilskud til kommunale og selvejende dagtilbud er
automatisk fratrukket den månedlige betaling.

-

Gives til børn i private dagtilbud og til børn i private
pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 80.

-

Gives til frokostordninger i kommunale og selvejende dagtilbud.

-

Gives ikke til forældrearrangerede frokostordninger.

-

Gives til børn i kommunale forårsSFO. Søskendetilskud til
kommunale forårsSFO er automatisk fratrukket den månedlige
betaling.

-

Gives til børn i kommunale skolefritidsordninger. Søskendetilskud
til kommunale skolefritidsordninger er automatisk fratrukket den
månedlige betaling.

-

Gives til børn i 3. klasse i Knasten.

-

Gives ikke til børn i Svendborg Juniorklub.
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Søskendetilskud indbefatter, at der betales fuld pris for det ”dyreste”
barn, og 50 pct. for efterfølgende børn.
Fripladstilskud
-

Gives til børn i kommunale og selvejende dagtilbud herunder
dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede dagtilbud.
Fripladstilskud til kommunale og selvejende dagtilbud er
automatisk fratrukket den månedlige betaling.

-

Gives til børn i private dagtilbud.

-

Gives til frokostordninger i kommunale og selvejende dagtilbud.

-

Gives til forældrearrangerede frokostordninger.

-

Gives ikke til børn i private pasningsordninger efter
dagtilbudslovens § 80.

Åbningstider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

9.00-15.00
9.00-16.30
9.00-14.00

-

Gives til børn i kommunale forårsSFO. Fripladstilskud til kommunale
forårsSFO er automatisk fratrukket den månedlige betaling.

-

Gives til børn i kommunale skolefritidsordninger. Fripladstilskud til
kommunale skolefritidsordninger er automatisk fratrukket den månedlige
betaling.

-

Gives til børn i 3. klasse i Knasten.

-

Gives til børn i Svendborg Juniorklub.

Fripladstilskud kan søges, hvis husstandens samlede aktuelle indtægt pr. år ligger
indenfor følgende beløb:
Under 185.701 kr. – ingen egenbetaling.
Over 576.800 kr. – fuld egenbetaling.
Hvis husstandens samlede aktuelle indtægt ligger imellem disse beløb kan der
bevilges delvis fripladstilskud.
For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med 64.967 kr.
Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med
7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
Friplads søges via Digital Pladsanvisning på www.svendborg.dk. Her kan du også
lave en foreløbig beregning af økonomisk friplads.
Eventuel bevilling af fripladstilskud sker med virkning fra den 1. i den måned, der
følger efter datoen for ansøgningens modtagelse.
Modtager du allerede fripladstilskud, opfordrer vi til at tjekke indtægten og rette
oplysningerne ved at indsende en ny ansøgning via Digital Pladsanvisning, hvis
indkomsten har ændret sig.
Der foretages en månedlig genberegning af dit fripladstilskud. Det betyder, at hvis
indkomstsammenligningen viser en afvigelse, både hvis din husstandsindkomst
stiger eller falder mindst 5 trin på fripladsskalaen, vil der ske en genberegning af
fripladstilskuddet. I 2021 svarer 5 trin til ca. 1.715 kr. om måneden eller ca.
20.580 kr. om året. Fripladstilskuddet vil efterfølgende blive reguleret i din
opkrævning.
Der foretages yderligere en årlig efterregulering ud fra oplysninger fra SKAT eller
øvrig relevant dokumentation. Ved efterregulering medtages også mindre
indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.
Eventuel henvendelse vedrørende økonomisk friplads skal ske til Sekretariat og
Dagtilbud, Pladsanvisningen. Personlig henvendelse skal ske til Borgerservice.
Med hensyn til friplads af socialpædagogiske årsager, henvises til Sekretariat og
Dagtilbud, Pladsanvisningen.
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Vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud:
Vuggestue
Vuggestue deltidsplads – 30 timer
Børnehave
Børnehave deltidsplads – 30 timer

3.722
2.978
2.033
1.627

kr.
kr.
kr.
kr.

Vuggestuer, børnehaver og integrerede dagtilbud inkl.
frokosttakst:
Vuggestue
Vuggestue deltidsplads – 30 timer
Børnehave
Børnehave deltidsplads – 30 timer

4.337
3.593
2.648
2.242

kr.
kr.
kr.
kr.

ForårsSFO:
April-juli

2.033 kr.

Dagpleje:
Heldags
Dagpleje deltidsplads – 30 timer

3.136 kr.
2.509 kr.

Frokosttakst:
Frokosttakst

615 kr.

Den maksimale pris for en forældrearrangeret frokostordning
kan ikke overstige den fastsatte pris for frokostordning i
kommunale og selvejende dagtilbud.
Klubber:
Svendborg Juniorklub
- Afdeling Holbøllsminde
- Afdeling Centrum
- Aften
Skolefritidsordninger:
Morgen
Heldags
Klippekort á 10 timer

381 kr.
381 kr.
100 kr.
766 kr.
1.773 kr.
450 kr.

Alle takster er udregnet over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.
Børn indmeldt i vuggestue eller dagpleje bliver overflyttet til børnehave den 1. i den
måned, hvor barnet fylder tre år. Der er mulighed for at børn kan starte i
børnehave en måned tidligere. Hvis dette ønskes skal det tilkendegives senest fire
måneder før start i børnehave. Børn der fylder tre år i juli flyttes i børnehave pr. 1.
august.
Børn indmeldt i børnehave overflyttes til forårsSFO den 1. april i det år, hvor barnet
starter i skole pr. 1. august.
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Opkrævning sker månedsvis forud. Hvis ikke der betales til tiden, vil der blive
fremsendt rykkerskrivelse. Der opkræves et gebyr for rykkerskrivelsen.
Der er mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice. Der skal ske særskilt tilmelding
på henholdsvis dagtilbud og skolefritidsordning.
Vær opmærksom på, at indbetalingskort bliver fremsendt til din Digitale Postkasse.
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