Forældrebetaling i Tønder Kommune 2020
For børn i kommunale skolefritidsordninger
12 måneders opkrævning

Takst pr. måned
12 måneders opkrævning
SFO morgenplads
Hvis du kun har behov for pasning om morgenen.

625,00

Inkl. pasning i ferien.

SFO eftermiddagsplads
Hvis der kun er behov for pasning om eftermiddagen.

1.150,00

Inkl. pasning i ferien

SFO heltidsplads
Du bestemmer selv hvordan timerne skal fordeles.

1.775,00

Inkl. pasning i ferien.

SFO Feriepasning
Taksten er alene for børn der ikke er tilmeldt SFO, men ønsker pasning i ferien.

410,00

Tilkøb af op til 6 uger i skolefri uger for alle børn 0-3 klasse
Prisen er pr. uge
Har du brug for feriepasning skal du kontakte
Hanne Andresen på tlf. 74 92 96 13, haba6@toender.dk
Hanne Klippert på tlf. 74 92 95 49, hakl3@toender.dk

For alle SFO-børn gælder det, at man skal melde sig til, hvis man har behov for pasning i nedenstående ferier:
Sidste frist for bindende tilmelding:
Vinterferie
Påskeferie
Fredag efter Kr. Himmelfartsferie
Sommerferie
Efterårsferie

12.
09.
27.
16.
14.

januar 2020
marts 2020
april 2020
marts 2020
september 2020
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Diverse oplysninger


Betaling
Betaling opkræves altid månedsvis forud.



Indmeldelse
Indmeldelse i SFO 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
Ydes til familier med mere end et barn på samme adresse i kommunale dagtilbud, privat pasningsordning og
skolefritidsordning.



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 Familieafdelingen.



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”.



Ansøgning til kommunal dagpleje, småbørnsgrupper og børnehave
Du skal søge om en plads til dit barn ved at gå ind på www.toender.dk og logge dig på Digital Pladsanvisning
med din NEM-ID.



Ansøgning til SFO (skolefritidsordningen)
Du skal søge om en plads til dit barn i den SFO, som barnet skal passes i. Det gør du ved at gå ind på
www.toender.dk og logge dig på Digital Pladsanvisning med din NEM-ID. Her vil du blive hjulpet igennem opskrivningen trin for trin, indtil du modtager en kvittering på, at dit barn er skrevet op. Denne opskrivning skal
du betragte som en indmeldelse, og du vil blive opkrævet forældrebetaling fra indmeldelsesdatoen.



Ændring fra en heltidsplads til en deltidsplads
Det ordner du selv ved at logge dig på Tønder Kommunes selvbetjeningsløsning Digital Pladsanvisning og
skriver dig op til den ønskede plads.



Feriepasning
I taksten for morgen, deltid og fuldtid er pasning i ferien med i taksten. Det vil sige at f.eks. for morgenmodul
er taksten inkl. pasning i ferie også fuldtidspasning – der skal ikke betales noget ekstra for feriepasning selvom der benyttes fuldtidspasning; det samme gælder for deltid. Se frister for tilmelding på forsiden.



Feriepasning for børn der ikke er indmeldt i SFO
Hvis dit barn ikke benytter SFO, og du har brug for pasning i skoleferien, har du mulighed for at tilmelde dit
barn til feriepasning. Dette tilbud er udelukkende for de børn, der ikke i forvejen er tilmeldt en SFO, men
som ønsker pasning i ferien. Tilkøb af op til 6 uger i skolefri uger for alle børn 0 – 3 klasse og prisen opkræves pr. uge. Hvis du har brug for feriepasning skal du kontakte den pågældende SFO eller Pladsanvisningen.
Se frister for tilmelding på forsiden.

Venlig hilsen

Per Hansen
Skole- og dagtilbudschef

