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Orientering
Til forældre til børn i Lolland Kommunes dagtilbud om:

Takster for 2019
Søskendetilskud
Digital Pladsanvisning
Økonomisk fripladstilskud
Overgang fra Førskole-SFO til almindelig SFO
Udmeldelse

OMRÅDE/TAKSTGRUPPE

TAKST

Dagpleje
Fuldtid (48 timer/uge) .................................................................................. 2.246 kr.
Vuggestue
Fuldtid (Maribo og Nakskov) ....................................................................... 2.982 kr.
Børnehave
Fuldtid ........................................................................................................ 1.839 kr.
Deltid (Mælkebøtten i Nakskov og Skovtrolden i Maribo) ........................... 1.002 kr.
Et sundt frokostmåltid (både VS og BH) .................................................... 565 kr.
Førskole-SFO og SFO
Førskole-SFO (april – juli) .......................................................................... 1.502 kr.
SFO Fuldtidsplads ..................................................................................... 1.502 kr.
SFO Morgenpasning ..................................................................................... 311 kr.
SFO Eftermiddagspasning ......................................................................... 1.192 kr.
Juniorklub/SFO2
Eftermiddagsplads (betaling i 11 måneder) ................................................... 508 kr.
Morgenpasning (i SFO-en) ............................................................................ 311 kr.
Tilkøb af SFO-tilbud på skolefridage .......................................................... 1.192 kr.
Tilkøb af SFO-tilbud i juli ............................................................................ 1.192 kr.
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Søskendetilskud
Familier med mere end et barn i pasning skal betale fuld pris for den dyreste plads, men får så et
tilskud på 50 % af taksten for øvrige pladser.
Digital Pladsanvisning
Hvis du vil ændre dit barns indmeldelse, hvis du vil søge økonomisk fripladstilskud eller hvis du
skal udmelde dit barn, så skal du benytte Digital Pladsanvisning, som du får adgang til fra
www.borger.dk. Du skal bruge din NemId.

Økonomisk fripladstilskud
Hvis husstandens indtægt for 2019 ligger under de beløbsgrænser, som Børne- og
Socialministeriet har fastlagt, kan du få nedsat betalingen for den plads, du har til dit barn.
Du kan hurtigt og nemt se fripladsgrænserne eller søge om fripladstilskud på Digital
Pladsanvisning.
Et bevilget fripladstilskud vil være gældende fra den 1. i måneden efter, at ansøgningen er
modtaget af kommunen.
Når du har fået fripladstilskud, vil kommunen automatisk få besked fra SKAT ved ændringer i din
indkomst. Når den faktiske husstandsindkomst er kendt i indkomstregisteret, vil der ske
en genberegning af dit fripladstilskud for den pågældende måned, hvis indkomstsammenligningen
viser en afvigelse på mindst 5 trin på fripladsskalaen.
Hvis genberegningen viser, at du har fået for meget i fripladstilskud, vil beløbet blive lagt til
efterfølgende opkrævning eller krævet tilbagebetalt. Du vil få besked om dette. Hvis
genberegningen viser, at du har fået for lidt i fripladstilskud, vil beløbet blive trukket fra i
efterfølgende opkrævning eller blive udbetalt.
Overgang fra Førskole-SFO til almindelig SFO
Når dit barn skifter fra Førskole-SFO til almindelig SFO pr. 1. august, fortsætter det automatisk
på en fuldtidsplads.
Hvis du ønsker et andet SFO-tilbud (kun morgen- eller kun eftermiddagspasning), så skal du
senest 1. juni rette dette på Digital Pladsanvisning.
Udmeldelse
Hvis du skal udmelde dit barn af dagpleje, daginstitution, SFO eller klub skal det ske med 1
måneds varsel til den 1. i måneden. Det gøres via Digital Pladsanvisning.
Yderligere oplysninger og eventuel hjælp til at bruge Digital Pladsanvisning kan fås ved
henvendelse til Borgerservice eller Dagtilbudssektoren på tlf. 54 67 67 67.
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