
Takster for Børn og Unge 
 

 

Pasningstilbud ved heldagsskolerne Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

0.-3. klasse:       

Pasning i ydertimerne, morgen (6.30-8.00) 288 kr.  288 kr.  01.01.2022 

Pasning i ydertimerne, Eftermiddag (16.00-17.00) 288 kr.  288 kr.  01.01.2022 

Pasning i sommerferie  1851 kr.  1851 kr.  01.01.2022 

       

4. klasse:       

Pasning i ydertimerne, morgen (6.30-8.00) 187 kr.  187 kr.  01.01.2022 

Pasning i ydertimerne, Eftermiddag (16.00-17.00) 187 kr.  187 kr.  01.01.2022 

Pasning i sommerferie 1242 kr.  1242 kr.  01.01.2022 

 

Åbne klubtilbud Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

4. kl. - 6. kl. (fritidsklub) 777 kr.  777 kr.  01.01.2022 

7. kl. - 18 år (ungdomsklub)  274 kr.  274 kr.  01.01.2022 

        

Differentieret kontingent 3       

4. kl. – 13 år:       

1-10 timer pr. uge 259 kr.  259 kr.  01.01.2022 

11-20 timer pr. uge 516 kr.  516 kr.  01.01.2022 

21-30 timer 777 kr.  777 kr.  01.01.2022 

Enkeltstående aktivitet - en dag eller aften 39 kr.  39 kr.  01.01.2022 

Særligt udsatte områder4 239 kr.  239 kr.  01.01.2022 

        

7. kl. – 18 år:       

1-8 timer pr. uge 91 kr.  91 kr.  01.01.2022 

9-16 timer pr. uge 182 kr.  182 kr.  01.01.2022 

17-25 timer pr. uge 274 kr.  274 kr.  01.01.2022 

Enkeltstående aktivitet - en dag eller aften 15 kr.  15 kr.  01.01.2022 

Særligt udsatte områder4 118 kr.  118 kr.  01.01.2022 

 

Skolefritidsordninger Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

0.-3. klasse 1.851 kr. 1.851 kr. 01.01.2022 

Aldersintegreret indskoling1  1.851 kr. 1.851 kr. 01.01.2022 

4.-10. klasse2 1.242 kr. 1.242 kr. 01.01.2022 

4. kl. morgenpasning 460 kr.  460 kr.  01.01.2022 
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Dagtilbudsafdeling (ekskl. kost) ½ - 3 år 8 Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

Deltid 2935 kr.  2953 kr.  01.01.2022 

Fuldtid 3811 kr.  3848 kr.  01.01.2022 

 

Dagtilbudsafdeling (ekskl. kost) 3 år – skolestart 8 Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

Deltid 1451 kr.  1461 kr.  01.01.2022 

Fuldtid 1954 kr.  1974 kr.  01.01.2022 

 

Dagtilbud med anden åbningstid Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

40 timer (Valnødden)       

½ - 3 år 3333 kr.  3360 kr.  01.01.2022 

3 år – skolestart 1698 kr.  1694 kr.  01.01.2022 

        

Børnely udvidet åbningstid5        

½ - 3 år 578 kr.  584 kr.  01.01.2022 

3 år – skolestart 203 kr.  205 kr.  01.01.2022 

 

Den kommunale frokostordning 6  ½ år - skolestart Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

Alle dagtilbud deltid, fuldtid samt særlige åbningstider 537 kr.  537 kr.  01.01.2022 

 

§32 børnehaver 7 Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

1/2 år – skolestart 0 kr. 0 kr. 01.01.2022 

Skolebørn 0 kr. 0 kr. 01.01.2022 

 

Den forældrearrangerede frokostordning ½ år - skolestart Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

Alle dagtilbud deltid, fuldtid samt særlige åbningstider        

Maksimalt beløb  537 kr.  537 kr.  01.01.2022 

Takst for administration af forældrearrangeret frokostordning 7 kr.  7 kr.  01.01.2022 

 

Suppl. forældrebetalt frokostordning ½ år - skolestart Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

Alle dagtilbud deltid, fuldtid samt særlige åbningstider        

Maksimalt beløb  240 kr.  240 kr.  01.01.2022 

Takst for administration af forældrearrangeret frokostordning 7 kr.  7 kr.  01.01.2022 

 

Dagplejen Takst 2021 Takst 2022 Gældende fra 

Fuldtid       

½ - 3 år 2907 kr.  2852 kr.  01.01.2022 

3 år - skolestart 2907 kr.  2852 kr.  01.01.2022 

        

Deltid       

½ - 3 år 1938 kr.  1902 kr.  01.01.2022 

3 år - skolestart 1938 kr.  1902 kr.  01.01.2022 
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Alle takster er beregnet for 11 mdr., idet juli måned er betalingsfri. 

Alle takster er i 2021-priser. 

Når en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet bliver besluttet, skal taksterne genberegnes, såfremt der sker en omfordeling af midlerne på 
området. Genberegningen sker formentligt i forbindelse med genberegning til endeligt budget i efteråret 2021. 

1. KRAI (kompetencebaseret aldersintegreret indskoling) omfatter følgende skoler: Frederiksbjerg skole, Lisbjerg skole og Malling skole. 

2. Børn i Specialskole, specialklasse og børn med vidtgående timer har fortsat efter 1. august 2017 mulighed for at benytte 
Skolefritidsordningen. 

3. I de enkelte FU-områder er det efter lokal beslutning muligt at anvende differentierede takster, således medlemmerne betaler for et vist 
antal timer. Derudover er det muligt at opkræve betaling for enkeltstående aktiviteter uden den pågældende person skal være medlem. 

4. Taksten for de særlige områder omfatter Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og Herredsvang samt for klubben på Charlottevej. Taksten 
for de særligt udsatte områder er i oversigten angivet pr. år. 

5. Taksten er alene for den udvidet åbningstid og tillægges den almindelige takst for daginstitutionen.  

6. Det er op til den enkelte afdeling i dagtilbuddene, hvorvidt der ønskes et kommunalt arrangeret frokostmåltid. Hvis der foreligger en 
lægedokumenteret allergi eller anden sygdom som kræver en specialkost, og barnet er indskrevet i en afdeling med frokostmåltid 
opkræves beløbet ikke. 

7. Der opkræves ikke forældrebetaling på § 32 institutioner, da børnene er optaget af behandlingsmæssige årsager og derfor har friplads. 
Taksten er sat til 0 kr. i henhold til revisionens bemærkninger. 

8. Puljemidler til minimumsnormeringer er indregnet i takstgrundlaget. 

 

 

 


