ADMINISTRATIONEN
DAGTILBUD & SKOLE
Pladsanvisningen
Dato:

08.11.2017

E-mail:
dagtilbudogskole@vejen.dk

Kære forældre
Hermed information om nye takster og tilskud gældende fra 1. januar 2018, vedtaget i Byrådet. Opmærksomheden henledes på, at taksterne for dagpleje, børnehave og aldersintegreret
institution er ændret fra 12 måneders betaling til 11 måneders betaling. Juli er den betalingsfrie måned.
Takster pr. måned i 11 måneder (juli betalingsfri):
Dagpleje

2.690

Børnehave:
Alder 2,9 år – skolestart, generel åbningstid 6.15-17

1.757

Aldersintegreret institution:
Alder 0,6 – 2,9 år, generel åbningstid 6.15-17
Udvidet åbn. tid – morgen 5.30-6.15
Udvidet åbn. tid – eftermiddag 17-18 (fredag 16-17)

3.148
369
510

Alder 2,9 år – skolestart, generel åbningstid 6.15-17
Udvidet åbn. tid – morgen 5.30-6.15
Udvidet åbn. tid – eftermiddag 17-18 (fredag 16-17)

1.757
184
255

Takster pr. måned i 11 måneder (juli betalingsfri, sommerferiepasning
kan tilkøbes):
Førskoleordning, fuldtid

1.611

SFO 0.-3. klasse fuldtid
SFO 0.-3. klasse morgen
SFO 0.-3. klasse eftermiddag

1.349
496
853

SFO 4.-6. klasse fuldtid
SFO 4.-6. klasse morgen
SFO 4.-6. klasse eftermiddag

957
496
460

Sommerferiepasning:
1 uge
2 uger
3-4 uger

623
1246
1349

Økonomisk friplads, se s. 3.

Betalingsregler
Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr
på kr. 250,00. Hvis kravet ikke betales, sendes det til Skat til modregning i børnefamilieydelsen.
Forældrebetaling for dagpleje, børnecentre og børnehave opkræves sammen og førskole og SFO
sammen. Det betyder 2 opkrævninger da de skal opkræves særskilt. Vær opmærksom på opkrævningen ved institutionsskifte, da det kan betyde ny tilmelding til PBS.
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Digital pladsanvisning
Opskrivning, ændring og udmeldelse af dagtilbud og SFO samt ansøgning/ændring med hensyn til økonomisk friplads skal ske digitalt. Dette gøres via https://boernepasning.vejenkom.dk/vejenpub/login.htm
Kommunal dagpleje
Vejen Kommune udgør ét distrikt, men med en målsætning om lokal pasning. Dagplejens åbningstid udgør 48 timer om ugen. Dagplejen tilbyder fleksibel åbningstid, hvilket betyder, at
dagplejeren - så vidt muligt og i samarbejde med forældrene – kan placere åbningstiden i forhold til forældrenes behov i tidsrummet 6.00 til 18.00. Dette sker uden tillæg til forældrebetalingen. Se mere på: http://dagplejen.inst.vejen.dk/
Børnehaver og aldersintegrerede institutioner
Tilbuddet er en fuldtidsplads med en åbningstid på 52,75 timer ugentligt. Det tilstræbes, at
børn overgår fra dagpleje til børnehave, den 1. i måneden efter de fylder 2 år og 9 måneder.
Aldersintegrerede institutioner er for børn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart.
Udvidet åbningstid
Der er mulighed for tilkøb af tidlig og sen åbningstid i institutionerne: Vorupparken, Børneborgen, Tumlehøj og Galaksen. Tidlig fra 5.30-6.15 sen fra 17-18 og 16-17 fredag. Se taksterne
side 1.
Madordning
Ingen institutioner i Vejen Kommune tilbyder p.t. en madordning. Forældrebestyrelserne skal i
løbet af 2018 undersøge om madordning ønskes i de enkelte institutioner i årene 2019 og
2020.
Førskoleordning
Førskoleordningen starter 1. april. Taksten er beregnet som børnehavetaksten, dog omregnet
til 12 måneders betaling. Tilmelding foregår via den digitale pladsanvisning og tilbuddet ophører automatisk med udgangen af juni. Juli måned er lukket, men der kan købes feriepasning.
Fra august kan barnet tilmeldes SFO.
Rullende indskoling
Rullende indskoling foregår 1. marts, 1. august og 1. november på de skoler, der har rullende
skolestart (det drejer sig om skolerne i Vejen, Askov og Lintrup). Udmeldelse af dagtilbud foregår automatisk.
Privat daginstitution og privat skole
Børn, der er optaget i kommunal institution og som ønsker at skifte til privat institution/skole,
skal udmeldes 1 måned før ønsket udmeldelsesdato. Udmeldelse er altid med udgangen af en
måned.
Skolefritidsordning
SFO’en er modulopbygget i morgen, eftermiddag og fuldtid. SFO’en er ferielukket mellem jul
og nytår og 4 uger i juli måned.
Sommerferiepasning
Der tilbydes feriepasning i ugerne 27, 28, 29 og 30 til de børn, der er indmeldt i SFO og førskoleordning. Der betales pr. uge dog maksimalt kr. 1.349 i alt.
Tilskud til pasning i andre kommuner:
Der er mulighed for at benytte dagtilbud og SFO i andre kommuner. Kontakt Pladsanvisningen
for en beregning af forældrebetalingen.
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Tilskud til plads i private institutioner:
Der er mulighed for at benytte plads i godkendte private institutioner. Vejen Kommune yder
tilskud direkte til privatinstitutionen. Privatinstitutionen visiterer til pladsen og opkræver forældrebetalingen. Der ydes søskende- og økonomisk fripladstilskud. Friplads søges via den digitale
pladsanvisning.
Tilskud til privat pasning
Der ydes maksimalt tilskud med 75% af dokumenterede lønudgifter til den private pasningsordning. Det kommunale tilskud udgør 75% af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud
til samme aldersgruppe. Der ydes også søskendetilskud til denne ordning, men ikke økonomisk
fripladstilskud. Kontakt Pladsanvisningen for nærmere information.
Tilskud til privat pasning - aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart
Under
10-25
10 timer/uge
timer/uge
Børn 0-2,9 år maks. tilskud
0
3.572
Børn 2,9 år – skolestart,
maks. tilskud
0
2.250

25-37½
timer/uge
4.671

Fuldtid
5.495

2.942

3.461

Friplads
Der kan søges økonomisk friplads til egenbetalingen såfremt den aktuelle husstandsindkomst
omregnet til årsbeløb er indenfor følgende grænser:
Indtægt (personlig indkomst)
0 – 173.800
173.801 – 177.653

Egenbetaling i pct. af takst
0,00
5,00
Stigende med 1% for hver
3.852 kr.’s indtægtsstigning

177.654 – 539.799

Tilskud bevilges fra den 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget hos Vejen Kommune. Som
enlig forsørger ydes et fradrag på kr. 60.801. Fradrag for hjemmeboende børn under 18 år er
kr. 7.000 for hvert barn udover det første. Kontakt Pladsanvisningen for flere oplysninger om
økonomisk friplads.
Søskendetilskud
Søskendetilskud ydes automatisk med 50% af egenbetalingen inkl. madordning til det billigste
barn for Vejen Kommune.
Udmeldelse
Udmeldelse er med 1 måneds varsel til den 1. Udmeldelsen skal være registreret hos Vejen
Kommune den sidste dag i måneden. Dette gælder også ved fraflytning.
Ret til at beholde plads ved fraflytning
Ved flytning til anden kommune har man ret til at beholde sin institutionsplads. Kontakt Vejen
Kommune, da forældrebetalingen skal stoppes og opkræves af den kommune, man flytter til.
Den nye bopælskommune skal beregne og opkræve forældrebetalingen efter deres tilskudssatser.

Med venlig hilsen
Regin Holm Nielsen
Chef for Dagtilbud & Skole
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