Information fra Pladsanvisningen til alle forældre
med børn i dagtilbud og SFO

Dato: 25.november 2019
Borgerservice
Himmerlandsgade 27
9600 Aars
Pladsanvisningen
Telefon: 99667000

Takster 2020 i dagtilbud og SFO

Mail: Pladsanvisningen-

Moduler i kommunal dagpleje 0-2 år

Takst

11 mdr.

48 timer
30 timer

2.706
1.786

kr. pr. md
kr. pr. md

Moduler vuggestue 0-2 år
Heltidsplads
Deltidsplads 30 timer

3.040
2.006

kr. pr. md
kr. pr. md

Moduler børnehave - incl. Mini SFO
Heltidsplads
Deltidsplads 30 timer

1.946
1.284

kr. pr. md
kr. pr. md

580

kr. pr. md

638
1.171
1.333

kr. pr. md
kr. pr. md
kr. pr. md

550
1.006
1.146

kr. pr. md
kr. pr. md
kr. pr. md

300

kr. pr. md

Kommunal frokostordning

@vesthimmerland.dk

(max tilskud ved valg af plads i anden kommune)

Skolefritidsordning
Morgenplads (kun før skoletid)
Eftermiddagsplads (kun efter skoletid)
Heldagsplads (før og efter skoletid)
Special SFO (4-6 klasse)
Morgenplads (kun før skoletid)
Eftermiddagsplads (kun efter skoletid)
Heldagsplads (før og efter skoletid)
(uden feriepasning)
SFO 2 Klubber (4-6 klasse)
Åben 2 dage om ugen (Gedsted)

Taksterne godkendes endeligt på Byrådsmøde den 28.11.2019 og offentliggøres
nu under forbehold for denne godkendelse.
Se mere information på side 2

Vesthimmerlands Kommune . Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tel. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Nye retningslinjer for optagelse i dagtilbud og SFO i Vesthimmerlands Kommune
Fra ultimo november 2019 er nye og opdaterede retningslinjer for optagelse trådt i kraft. Bemærk venligst disse væsentlige ændringer:
- Indmeldelse i Dagtilbud og SFO sker altid pr. den 1. i måneden
- Udmeldelse af Dagtilbud og SFO sker altid til udgangen af måneden og med en hel kalendermåneds varsel
- Modulændring op i tid i Dagtilbud kan ske fra den efterfølgende 1.
Se de nye retningslinjer på hjemmesiden
Om deltidspladser 30 timer i dagtilbud (vuggestuepladser og børnehavepladser)
Opskrivning til deltidsplads skal ske i Digital Pladsanvisning. Plads tildeles fra den 1. i måneden og med et
varsel på 2 hele kalendermåneder, set fra opskrivningsdatoen. Indmeldelsesdatoen vil fremgå af tilbudsbrevet
som forældre efterfølgende skal besvare i Digital Pladsanvisning. Ønskes ændring fra deltidsplads til fuldtidsplads skal forældre opskrive til fuldtidsplads i Digital Pladsanvisning og efterfølgende besvare tilbuddet i digital pladsanvisning.
HUSK, at give institutionen besked mindst 4 uger frem om, hvordan I placerer barnets 30 timers mødetid placeret indenfor institutionens åbningstid. Tiden kan ikke flyttes fra den fastlagte tid.
Selvbetjening og digital post er obligatorisk (Digital Pladsanvisning)
Log på Digital Pladsanvisning via www.vesthimmerland.dk eller din digitale postkasse via www.borger.dk
Ansøgning om fripladstilskud
Der er obligatorisk digital selvbetjening. Søges på fælles indkomstgrundlag skal begge personer give samtykke inden ansøgning kan laves. Medansøger logger på først og giver sit samtykke i digital pladsanvisning under ansøg om fripladstilskud. Ansøger logger derefter på og søger fripladstilskuddet. Er du eller din ægtefælle/samlever selvstændig erhvervsdrivende, skal dette markeres i feltet selvstændig på personen.
Tjek ved ansøgning, om du får en straks bevilling i Digital Pladsanvisning (den røde prik).
Søg fripladstilskud hurtigst muligt, da en eventuel bevilling vil få virkning fra den 1. i måneden der følger efter
ansøgningen. Indkomstgrænser for økonomisk fripladstilskud kan ses på institutionens opslagstavle.
Hvis der er et særligt socialt eller pædagogisk behov, kan der søges om hel eller delvis socialpædagogisk fripladstilskud eller behandlingsmæssig fripladstilskud ved henvendelse til Familieafdelingen.
Automatisk månedlig genberegning af fripladstilskud
Hvis der er økonomisk fripladstilskud sker der automatisk genberegning hver måned på baggrund af Eindkomstoplysninger, dog ikke ved sager med markering for selvstændig virksomhed. Du kan lave ny ansøgning i Digital Pladsanvisning og derved ændre indkomstgrundlaget. Der vil ske en samlet kontrol og efterregulering på alle fripladssager, når slutopgørelse fra SKAT for året er tilgængelig. For selvstændige erhvervsdrivende skal der i forbindelse med årsreguleringen, på Pladsanvisningens anmodning, fremsendes regnskab til
gennemgang for særlige skattetekniske beløb, der ikke kan indgå i indkomstgrundlaget vedr. økonomisk friplads.
Søskendetilskud
Søskendetilskud (50%) tildeles ved indmeldelse af flere børn fra samme husstand i dagtilbud og SFO og omfatter også børn med tilskud til privat pasning jf. dagtilbudslovens §80.
Pasning i anden kommune
Hvis du ikke har bopæl i Vesthimmerlands Kommune kan du få information om takster 2020 ved at rette henvendelse til Pladsanvisningen i din bopælskommune.
Information om skolevalg
Der er frit skolevalg under visse forudsætninger og begrænsninger – læs mere om dette på
www.vesthimmerland.dk

Side 2

