Til forældre der har børn indmeldt i
daginstitutioner og dagpleje
Byrådet har godkendt ændrede takster fra 1. januar 2017

Månedlig betaling i 11 måneder

Vuggestueafdelinger i integrerede institutioner
Daginstitutioner............................. Uden kost................. Med kost
Op til 30 timer .............................. kr. 2.605......................kr. 3.225
Op til 40 timer............................... kr. 3.100......................kr. 3.720
Op til 45 timer............................... kr. 3.255......................kr. 3.875
Over 46+ timer.............................. kr. 3.380......................kr. 4.000
For børn over 3 år opkræves der altid børnehavetakst

Børnehaver og børnehaveafdelinger i integrerede
institutioner

Udmeldelse og ændring af modul skal foretages digitalt på
www.silkeborgkommune.dk via Digital Pladsanvisning.
Ændring i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.
Udmeldelse og ændring af modul i nedadgående retning kan
ske med en måneds varsel pr. sidste dag eller 15 i måneden.

Tilskud til privat pasning
– udbetales 12 mdr om året
skattefrit
0 - 2 årige børn, 75% af udgiften, dog max.............. kr. 5.324
3 år- indtil skolestart, 75% af udgiften, dog max...... kr. 3.235

Daginstitutioner............................. Uden kost................. Med kost
Op til 30 timer............................... kr. 1.295......................kr. 1.915
Op til 40 timer............................... kr. 1.600......................kr. 2.220
Op til 45 timer............................... kr. 1.710......................kr. 2.330
Over 46+ timer.............................. kr. 1.760......................kr. 2.380

Tilskud til pasning af egne børn
i eget hjem, udbetales 12 mdr. om året

Tilskud til børn i privat daginstitution

Økonomisk fripladstilskud:

Driftstilskud 0-2 årige…………………...…................ kr. 8.870
Driftstilskud 3 år og indtil skolestart………............... kr. 5.040
Driftstilskuddet udbetales direkte til den private institution 11
måneder om året. Søskende- og økonomisk fripladstilskud
tildeles efter gældende lovgivning. Det er den private
institution, som fastsætter og opkræver forældrebetalingen

Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud til
egenbetalingen. Er husstandens samlede indkomst på
kr. 528.200 eller derunder kan egenbetalingen nedsættes.
For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 59.492

Egenbetaling:
Opkræves forud med forfald og sidste rettidige betalingsdato den
1. i måneden. Der er mulighed for betaling via PBS. Betalingen
bliver opkrævet i 11 rater. Der opkræves ikke betaling i juli måned.

Gebyr:
Der bliver opkrævet et gebyr på op til kr. 250 ved udsendelse af
rykkerbrev.

Søskendetilskud:
Der bliver automatisk beregnet søskendetilskud, hvis en familie har
mindst 2 børn (på samme folkeregisteradresse) indmeldt i et kommunalt pasningstilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads,
og der beregnes 50% søskendetilskud på de øvrige pladser.

skattepligtigt............................................................... kr. 1.868

Pasning over kommunegrænser:
Man har ret til at få sit barn passet i en anden kommune end
bopælskommunen. Kontakt bopælskommune for yderligere
oplysninger.

Yderligere oplysninger:
På kommunens hjemmeside www.silkeborgkommune.dk via
Digital Pladsanvisning finder du yderligere oplysninger om opskrivning, børnepasning, takster og tilskud eller benyt telefon
89 70 20 07.
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-13.
Torsdag tillige kl. 15-17.
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Op til 48 timer om ugen.........................................................2.720

Udmeldelse og ændring af modul i kommunale
børnehaver og integrerede institutioner:

Layout og tryk:

Dagpleje:

