
Takster 2022 

 Driftsudgift   Takst  
 100%    
Daginstitutioner - forældrebetaling     
0-2 år 12.758 kr. 3.189 kr. 
0-2 år – deltidsplads ved barsel- /forældreorlov (30 timer) 7.432 kr. 1.858 kr. 
3-6 år 6.972 kr. 1.743 kr. 
3-6 år – deltidsplads ved barsel- /forældreorlov (30 timer) 4.061 kr. 1.015 kr. 
Halvdagsplads* 3.486 kr. 871 kr. 
Anholt 85% 5.976 kr. 1.494 kr. 
Anholt skolebørn 2.275 kr. 1.543 kr. 
4.kl. Anholt 1.137 kr. 772 kr. 

     
Dagplejen - forældrebetaling 48 timer 11.548 kr. 2.887 kr. 
Dagplejen - deltidsplads ved barsel- /forældreorlov (30 timer) 7.217 kr. 1.804 kr. 
          
Tidlig SFO 6.972 kr. 1.743 kr. 
SFO – forældrebetaling** 2.843 kr. 1.929 kr. 
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling** 2.843 kr. 1.929 kr. 
          
Juniorklubber USK** 3.272 kr. 654 kr. 
Klub ifb. Specialundervisning** 3.272 kr. 654 kr. 
          
Tilskud til private institutioner for 51,5 time   Tilskud  
Driftstilskud 0-2 år   8.695 kr. 

Administrationsbidrag 0-2 år   300 kr. 
Bygningstilskud 0-2 år   491 kr. 

     
Driftstilskud 3-5 år   4.784 kr. 
Administrationsbidrag 3-5 år   174 kr. 
Bygningstilskud 3-5 år   223 kr. 
          
Tilskud privat pasning    Tilskud  
   Max  
Fuld tid     
0-2 år***   6.567 kr. 
3-5 år***   3.588 kr. 

          

     
*Enkelte institutioner har halvdagspladser på 25 timer fordelt med 5 timer hver dag 

**Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. 

***Eks.kl.4% reduktion i tilskuddet for administration af forældrenes ordning 



OBS: Børn der går i juniorklub om eftermiddagen kan tilvælge et morgenmodul. Pasningen vil foregå i 

skolernes SFO. Taksten er 329,00 kr. pr. md. i 11 mdr. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn 

i klubtilbud. 

 

OBS: Enkelte skoler som ikke har juniorklub i området, tilbyder SFOII tilbud for 5. og 6. klasses 

elever. Taksten er 329,00 kr. pr. md. i 11 mdr. for et morgenmodul. 654,00 kr. pr. md. I 11 mdr. for 

et eftermiddagsmodul. 983,00 kr. pr. md. I 11 mdr. for heldagspasning. Forældre skal være 

opmærksomme på, at hvis der ønskes pasning på skolefridage, skal barnet være tilmeldt 

heldagspasning. 


