Forældrebetaling i Tønder Kommune 2020
for område DKCT
Deutscher Kindergarten Jeising, Deutscher Kindergarten Tondern,
Deutscher Kindergarten Lügumkloster,
12 måneders opkrævning

Takst pr. måned
Taksterne følger barnets alder, det vil sige, at børnehavetaksten opkræves automatisk fra den måned, hvori barnet fylder 3 år.
12 måneders opkrævning

Fuldtidsplads

Deltidsplads

Småbørn 0-3 år
Der tilbydes kun deltidspladser i forbindelse
med barselsorlov / forældreorlov

2.663,00

2.131,00

Børnehaver

1.926,00

1.541,00

Takst pr. måned
12 måneders opkrævning

Fritidshjem, morgenplads
Hvis du kun har behov for pasning om morgenen.

179,00

Inkl. pasning i ferien.

Fritidshjem, heltidsplads
Du bestemmer selv, hvordan timerne skal fordeles.

888,00

Inkl. pasning i ferien.

Fritidshjem, eftermiddagsplads
Hvis du kun har behov for pasning om eftermiddagen.

709,00

Inkl. pasning i ferien.
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Diverse oplysninger


Betaling
Betaling opkræves altid månedsvis forud.



Ansøgning til Kindergartens småbørnsgrupper og børnehaver
Du skal søge om en plads til dit barn ved at henvende dig hos områdelederen, tlf. 21 43 42 07



Ansøgning til Fritidshjem
Du skal søge om en plads til dit barn i Fritidshjem ved at henvende dig hos områdelederen, tlf. 21 43 42 07



Indmeldelse
Indmeldelse i en småbørnsgruppe og børnehave sker altid til d. 1. i en måned. Indmeldelser i Fritidshjem kan
ske på en vilkårlig dato.



Udmeldelse
Udmeldelsesfristen er løbende måned plus 1 måned med udgangen af næste måned. Du skal udmelde dit
barn digitalt ved at gå ind på www.toender.dk og logge dig på Digital Pladsanvisning med din NEM-ID.



Søskenderabat / søskendetilskud
Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn på samme adresse i kommunale dagtilbud, privat
pasningsordning og fritidshjem.



Økonomisk friplads
Er et kommunalt tilskud, der kan søges hos kommunen via Digital Pladsanvisning på Tønder Kommunes
hjemmeside www.toender.dk. Tilskuddet er afhængigt af husstandens samlede personlige bruttoindkomst (før
skat). Der kan ikke søges økonomisk friplads til privat pasningsordning.



Socialpædagogisk friplads
For at søge dette skal du først søge om økonomisk friplads. Har du spørgsmål om socialpædagogisk friplads,
skal du rette henvendelse til administrativ sagsbehandler Annette Vognsen, tlf. 74 92 95 70, eller du kan kontakte din sagsbehandler fra Børn og Unge-området i Børn og Skoleforvaltningen.



For sen indbetaling
Ved for sen indbetaling vil du modtage en rykkerskrivelse der koster kr. 250,-. Ved fortsat manglende betaling vil der ske en fuld tilbageholdelse i ”børnechecken”.



Kombinationsplads / Kombinationstilbud
Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der
ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Tilbuddet gælder for børn der er over 6 måneder og
frem til skolestart. For at få en kombinationsplads skal begge forældre dokumentere, at de har et pasningsbehov på gennemsnitlig mindst 10 timer om ugen beregnet over 4 uger og som ligger udover det, som almindelig dagtilbud kan tilbyde. Du skal rette henvendelse til Pladsanvisningen for evt. ansøgning.



Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov
Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger til indtil skolestart
mod en reduceret egenbetaling. I ansøgningen skal forældrene angive den periode de ønsker deltidspladsen
for, hvor denne periode udgør den maksimale periode for deltidspladsen. Du skal rette henvendelse til pladsanvisningen for evt. ansøgning.

Venlig hilsen

Per Hansen
Skole- og dagtilbudschef

