
 

Takster 2021 
 for dagpleje, daginstitutioner, SFO m.m. 

samt tilskud til privat pasning og pasning af eget barn 
 

Pr. måned i 11 måneder 

 Driftsudgift Forældrebetaling 

Dagplejen - 0 – 48 timer 11.029 kr. 2.755 kr. 

- modul 30 timer - barselsorlov 8.824 kr. 2.205 kr. 

Kombinationstilbud   

- basisbetaling - uanset timetal 866 kr. 217 kr. 

- betaling pr. ugentlig time 231 kr. 58 kr. 

Daginstitutioner   

Vuggestuebørn fuldtid 15.697 kr. 3.175 kr. 

- modul 30 timer 12.558 kr. 2.540 kr. 

0-2 års plads fuldtid 15.697 kr. 3.175 kr. 

- modul 30 timer 12.558 kr. 2.540 kr. 

Børnehavebørn fuldtid 7.047 kr. 1.725 kr. 

- modul 30 timer 

Udvidet åbningstid Søndermarken 

5.638 kr. 1.380 kr. 

245 kr. 

Kombinationstilbud   

Vuggestuebørn - basisbetaling – uanset timetal 2.459 kr. 565 kr. 

- betaling pr. ugentlig time 247 kr. 57 kr. 

Børnehavebørn – basisbetaling – uanset timetal 1.086 kr. 270 kr. 

- betaling pr. ugentlig time 127 kr. 32 kr. 

Skolefritidsordninger    

Morgenmodul 1.047 kr. 625 kr. 

Eftermiddagsmodul 2.295 kr. 1.375 kr. 

Fuldtidsmodul 2.869 kr. 1.720 kr. 

Nødpasning (i nærmere fastsatte uger) kr. pr. dag  155 kr. 

SFO 2 (Samuelsgården)  535 kr. 

SFO 3 (Samuelsgården) Årligt  100 kr. 

Ungdomsklubber under Ungdomsskolen - Årligt  320 kr. 

Juniorklubber: fremgår af skolernes hjemmeside, 

dog max. pr. måned 
 205 kr. 

   

   

 

 
  



 

 

  Tilskud 

Privat pasning § 80  

Tilskud pr. måned i 12 måneder 
  

0 – 2,10 årige   3.898 kr. 

2,11 – 5 årige   3.306 kr. 

Fleksibel pasning i kombinationstilbud §85a 

Tilskud pr. måned i 12 måneder 
  

Vuggestuealderen – tilskud til 10 timer  812 kr. 

 - tilskud pr. ekstra time  81 kr. 

Børnehavealderen – tilskud – 10 timer  630 kr. 

 - tilskud pr. ekstra time  63 kr. 

Pasning af eget barn § 86   

Tilskud pr. måned i max. 6 måneder: 1-årige  4.418 kr. 

 

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i offentligt dagpasningstilbud. 

Der betales fuld takst for den dyreste plads og der ydes 50 % rabat af betalingen for 

øvrige pladser (Ekskl. legestuer og fritids-, junior- og ungdomsklubber). 

Fripladstilskud kan søges efter regler fra Børne og Undervisningsministeriet. 

Forældrebetaling opkræves over 11 måneder forud, uanset ferielukning og lignende.  

Juli måned er betalingsfri. 

Hvis beløbet ikke betales rettidigt, vil der blive udsendt rykker med tillæg af et gebyr på 

250 kr. 

Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2021. 

Ovenstående takster er med forbehold for godkendelse i Byrådet den 1. december 2020. 

 

 


