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Emne  Forældrebetaling for pasnings- og fritidstilbud for 

budget 2023. 

 

 

I det følgende er en beskrivelse af de takster for forældrebetaling, der er be-

regnet efter vedtagelse af sparekataloget for 2023-2026 i Børn og Unge for 

dagtilbud, SFO og klub.  

 

En oversigt over de beregnede takster for Børn og Unge er vedlagt som bi-

lag.  

 

For de takster, der er gældende for pasnings- og fritidstilbud, er der enten i 

lovgivningen eller i byrådet fastsat bestemmelser for beregningen af tak-

sterne. Hovedparten af taksterne på området fremskrives med den sektor-

specifikke rammefremskrivning, som for de takstbærende områder er bereg-

net til 3,3%. 

 

Implementering af nye takster 

Der er udmeldt takster gældende fra 1. januar 2023. Disse er beregnet på 

baggrund af budgettet for 2023 før indregning af forventede besparelser. Der 

kan først udmeldes nye takster efter byrådets endelige vedtagelse af bespa-

relserne for 2023. En takstændring skal udmeldes med tre måneders varsel 

til forældrene. Det forventes derfor, at de nye takster bliver gældende fra 1. 

maj 2023. Da besparelserne er gældende fra 1. januar, implementeres takst-

ændringen med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at taksten der betales fra 

1. maj, ikke er præcis den samme som den beregnede takst, for at kompen-

sere for at besparelserne ikke var indregnet i de første fire måneder af året. 

 

I de udmeldte takster, der er gældende fra 1. januar, er der indarbejdet en 

budgetreduktion i form af et fællesbidrag, der er fordelt proportionalt i magi-

stratsafdelingen efter budgetstørrelse. Det er vedtaget at finansiering af fæl-

lesbidragene for 2023 og 2024 er inkluderet i de konkrete besparelser, der 

er vedtaget i sparekataloget. Det betyder at budgettet for dagtilbud først for-

højes med det beløb, der oprindeligt var fratrukket til fællesbidrag, hvorefter 

besparelserne fra sparekataloget indarbejdes. 

 

I dette notat fremgår både hvilke takster forældrene skal betale fra januar til 

april, og hvilke der skal betales fra maj til december. 

 

Dagtilbud 

 

Ifølge dagtilbudsloven er det tilladt at opkræve op til 25% af de budgetterede 

takstbærende bruttodriftsudgifter i forældrebetaling.  

 

BØRN OG UNGE 
Økonomi og Administration 

Aarhus Kommune 

Budget & Regnskab - Service 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

 

Direkte telefon: 21 67 56 90 

 

Direkte e-mail: 

anifro@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Anita Frost 
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Dagplejen 

  

  

 
Takst 
B2022          

i 2022 priser 

 
Takst 

B2023 ind-
til 30. april 
i 2023 priser 

 

 
Forslag til 

takst 
B2023 fra 

1. maj 
i 2023 priser 

 

 
Gennem-

snitlig 
takst 

B2023 
i 2023 priser 

 

 
Ændring 

fra 2022 til 
2023 i % 
efter be-
sparelser 

Deltid 2.112 2.115 
 

2.117 
 

2.116 0,2% 

Heltid 3.168 3.173 
 

3.176 
 

3.175 0,2% 

 

Forældrebetalingen for dagplejen fastsættes som 25% af de takstbærende 

udgifter. 

 

I dagplejen er en heltidsplads 48 timer om ugen, mens en deltidsplads er 32 

timer om ugen. Det er ikke hos alle dagplejere man kan vælge en deltids-

plads. 

 

Taksterne for dagplejen for B2023 svarer til en stigning på 0,2% i forhold til 

taksterne i 2022.  

 

Der er indlagt forventet besparelse på 0,27 mio. kr. vedrørende sammen-

lægning af 3 dagplejeafdelinger i 2023. Derudover er der lagt tilretning af 

indtægter vedr. regnskab 2021 ind i takstberegningen. Tilretningen skyldes, 

at der over de seneste år har været mindreindtægter på MBU’s forældrebe-

talingsbudgetter. Størstedelen af mindreindtægterne skyldes, at børnetals-

prognosen oversteg det faktiske antal børn. På baggrund af regnskab 2021 

er der imidlertid, selv når der korrigeres for efterreguleringen i forhold til bud-

getmodellerne, en mindreindtægt. Der er således foretaget en reduktion af 

forældrebetalingsbudgetterne. Da det ligger inden for det decentraliserede 

område, finansieres det fra beløb pr. barn, og hermed giver det en effekt på 

forældrebetalingen. I modsat retning trækker prisfremskrivningen mere end 

besparelsen og indtægtsreguleringen, derfor stiger taksten samlet set. 

 

Dagtilbudsafdelinger (vuggestue, børnehave og integreret institution - 

ekskl. kost) 

 

Forældrebetalingen for daginstitutioner fastsættes som 25% af de takstbæ-

rende bruttodriftsudgifter.  

 

I forhold til de tidligere udmeldte takster for 2023 gældende fra 1. januar 

2023, er der indregnet besparelser for 9,6 mio. kr. Til gengæld er der fjernet 

en forventet besparelse i form af andel af fællesbidraget for 2023 på 7,9 mio. 

kr. Nedenstående indeholder en udspecificering af disse bevægelser: 

Spareforslag Beløb 
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Nulstilling af fællesbidrag 2023 7.916.237 kr. 

3 – Giberhytten, skovbørnehavetillæg -166.000 kr. 

3 – Giberhytten, kørsel -535.174 kr. 

4 – Reduceret åbningstid -2.093.596 kr. 

5 – Nedsættelse af deltidstimer -5.309.726 kr. 

37 – Lukning af Tværfaglig enhed -1.462.723 kr. 

I alt -1.650.982 kr. 

 

Besparelserne indregnes ved at reducere den samlede takstbærende brutto-

driftsudgift, hvoraf 25% må finansieres gennem taksterne. 

 

Reduktionerne i forhold til ændring af timetallet for både deltids- og fuldtids-

pladser er dog særlige, da de udover at sænke budgettet også medfører 

ændringer i beregningsmodellen, der fordeler taksten mellem deltid og fuld-

tid. Taksten består dels af et beløb pr. barn og en fordeling af faste udgifter. 

Beløb pr. barn for en deltidsplads nedsættes forholdsmæssigt. De faste ud-

gifter fordeles mellem deltid og fuldtid ud fra hvor mange timer børnene er i 

institutionen og antallet af børn der benytter sig af pladserne. Ved et timetal 

på 30 timer for en deltidsplads og 52 timer for fuldtid bærer en deltidsplads 

58% af de faste udgifter i forhold til en fuldtidsplads. Når deltid nedsættes til 

25 timer og fuldtid til 51,5 timer bærer en deltidsplads 49% af de faste udgif-

ter i forhold til en fuldtidsplads. 

 

En deltidsplads nedsættes til 25 timer med virkning fra 1. maj 2023. Foræl-

dre vælger ved indmelding af barnet om der ønskes en fuldtids- eller deltids-

plads. Ifølge dagtilbudsloven har forældre der afholder barsel, ifølge barsels-

loven, ret til at søge om en 30 timers plads. Til det formål er der i den ved-

lagte takstoversigt også beregnet en takst for en 30 timers plads. 

 

Der tages på nuværende tidspunkt ikke højde for at en række udgifter er fa-

ste, uanset hvor mange timer et barn er i institutionen. Et barn skal have en 

garderobeplads, der skal laves udviklingsplan, holdes møder med forældre 

osv., uanset om barnet er på deltid eller fuldtid. I forbindelse med beregning 

af taksterne for 2024 vil Magistratsafdelingen for Børn og Unge afdække, 

hvorvidt modellen skal justeres, så en andel af udgifterne fordeles pr. antal 

børn og en andel fordeles efter timer. 
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Takst 
B2022          

i 2022 priser 

 
Takst 
B2023 

indtil 30. 
april 

i 2023 priser  

 
Forslag til 

takst 
B2023 fra 

1. maj 
i 2023 priser 

 

 
Gennem-

snitlig 
takst 

B2023 
i 2023 priser 

 

 
Ændring 

fra 2022 til 
2023 i % 
efter be-
sparelser 

 
0-3 år  

  

Deltid* 2.874 2.993 2.221 2.501 -13,0% 

Fuldtid 3.734 3.873 3.881 3.878 3,9% 

          

3 år-skolestart         

Deltid* 1.530 1.609 1.195 1.345 -12,1% 

Fuldtid 2.028 2.132 2.137 2.135 5,3% 

*I januar-april er deltid 30 timer om ugen. Fra 1. maj 2023 er deltid 25 timer om ugen. 

 

Ved den foreslåede takst er det primært taksterne for deltidsplads der æn-

dres. For dem reduceres taksten med henholdsvis 13% og 12,1%. Det skal 

ses i forhold til at de oplever et fald i serviceniveau på 16,7%, beregnet ud 

fra antallet af timer, der reduceres med pr. uge. Taksterne for fuldtidspladser 

stiger med henholdsvis 3,9% og 5,3%. 

 

Stigningen i taksterne skyldes hovedsageligt øgede midler til minimumsnor-

meringer. I B2023 er de midlertidige fremrykningsmidler af minimumsnorme-

ringer bevilget i budgetforliget for 2021 indregnet i takstberegningerne, hvil-

ket de ikke var i foregående år. Herudover er der en række mindre ændrin-

ger af budgettet, herunder reduktioner som følge af finansieringen af bar-

selsordningen samt tilretning af indtægter vedr. regnskab 2021. 

 

Forskellen i takstudviklingen for de forskellige pladser i dagtilbudsafdelin-

gerne skyldes den beregningsmæssige fordeling af udgifter mellem pladsty-

per og udvikling i børnetal samt fordelingen mellem deltids- og fuldtidsplad-

ser, samt at budgettet til sociale normeringer samt vidtgående handicap nu 

fordeles efter mere retvisende fordelingsnøgler. 

 

SFO og klub 

 

På SFO/klub er er der ingen lovgivning for fastsættelse af taksten. Takstprin-

cippet i Aarhus Kommune er, at taksterne fremskrives med den sektorspeci-

fikke rammefremskrivning mellem årene. Fremskrivningen til 2023 prisni-

veau er 3,3%. Herudover er der indregnet besparelsesforslag om at hæve 

taksten på SFO og klub med 1% årligt i 2023-2026. 
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Takst 
B2022          

i 2022 priser 

 
Takst 

B2023 indtil 
30. april 

i 2023 priser 
 

 
Forslag 

til 
takst 

B2023 fra 
1. maj 

i 2023 priser 
 

 
Gennem-

snitlig 
takst 

B2023 
i 2023 priser 

 

 
Ændring fra 
2022 til 2023 

i % 
efter bespa-

relser 

0.-3. kl. 1.888 1.951 
 

1.982 1.970 4,3% 

4.-10. kl. 1.267 1.309 

 

1.330 1.322 4,3% 

4. kl. morgenpasning 470 485 

 

493 490 4,3% 

 

 



Takster for Børn og Unge  
Skolefritidsordninger Takst 2022 

Takst 1. jan. 
2023 

Takst 1. maj 
2023 

0.-3. klasse 1.888 kr. 1.951 kr. 1.982 kr. 

Aldersintegreret indskoling1  1.888 kr. 1.951 kr. 1.982 kr. 

4.-10. klasse2 1.267 kr. 1.309 kr. 1.330 kr. 

4. kl. morgenpasning 470 kr.  485 kr.  493 kr.  

 
   

Pasningstilbud ved heldagsskolerne Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

0.-3. klasse:       

Pasning i ydertimerne, morgen (6.30-8.00) 294 kr.  303 kr.  308 kr.  

Pasning i ydertimerne, Eftermiddag (16.00-17.00) 294 kr.  303 kr.  308 kr.  

Pasning i sommerferie  1888 kr.  1951 kr.  1982 kr.  

       

4. klasse:       

Pasning i ydertimerne, morgen (6.30-8.00) 191 kr.  197 kr.  200 kr.  

Pasning i ydertimerne, Eftermiddag (16.00-17.00) 191 kr.  197 kr.  200 kr.  

Pasning i sommerferie  1267 kr.  1309 kr.  1330 kr.  

       

Åbne klubtilbud Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

4. kl.-6. kl. (fritidsklub) 793 kr.  819 kr.  832 kr.  

7. kl.-18 år (ungdomsklub)  280 kr.  289 kr.  294 kr.  

        

Differentieret kontingent 3       

4. kl.-13 år:       

1-10 timer pr. uge 264 kr.  273 kr.  278 kr.  

11-20 timer pr. uge 527 kr.  544 kr.  553 kr.  

21-30 timer pr. uge 792 kr.  819 kr.  831 kr.  

Enkeltstående aktivitet - en dag eller aften 40 kr.  41 kr.  42 kr.  

Særligt udsatte områder4 244 kr.  252 kr.  256 kr.  

        

7. kl.-18 år:       

1-8 timer pr. uge 92 kr.  95 kr.  97 kr.  

9-16 timer pr. uge 186 kr.  192 kr.  195 kr.  

17-25 timer pr. uge 279 kr.  289 kr.  293 kr.  

Enkeltstående aktivitet - en dag eller aften 15 kr.  15 kr.  16 kr.  

Særligt udsatte områder4 121 kr.  125 kr.  127 kr.  

       

Daginstitution (ekskl. kost) 0-3 år Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

Deltid 25 timer   2221 kr.  

Deltid 30 timer (fra 1. maj 2023 kun for forældre der afholder barsel) 2874 kr.  2993 kr.  2990 kr.  

Fuldtid 3734 kr.  3873 kr.  3881 kr.  



        

Daginstitution (ekskl. kost) 3 år – skolestart Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

Deltid 25 timer   1195 kr.  

Deltid 30 timer (fra 1. maj 2023 kun for forældre der afholder barsel) 1530 kr.  1609 kr.  1607 kr.  

Fuldtid 2028 kr.  2132 kr.  2137 kr.  

       

Dagtilbud med anden åbningstid Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

40 timer (Valnødden)       

0-3 år 3265 kr.  3393 kr.  3393 kr.  

3 år-skolestart 1756 kr.  1847 kr.  1847 kr.  

       

Børnely udvidet åbningstid 5       

0-3 år 474 kr.  492 kr.  492 kr.  

3 år-skolestart 237 kr.  249 kr.  249 kr.  

      

Den kommunale frokostordning 6 0 år-skolestart Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

Alle dagtilbud deltid, fuldtid samt særlige åbningstider 548 kr.  666 kr.  666 kr.  

      

§32 børnehaver 7 Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

0 år-skolestart 0 kr.  0 kr.  0 kr.  

Skolebørn 0 kr.  0 kr.  0 kr.  

      

Den forældrearrangerede frokostordning 0 år-skolestart Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

Alle dagtilbud deltid, fuldtid samt særlige åbningstider        

Maksimalt beløb  548 kr.  666 kr.  666 kr.  

Takst for administration af forældrearrangeret frokostordning 33 kr.  34 kr.  34 kr.  

      

Supplerende forældrebetalte madordninger i 
daginstitutioner  

Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

Alle dagtilbud deltid, fuldtid samt særlige åbningstider        

Maksimalt beløb  245 kr.  253 kr.  253 kr.  

Takst for administration af forældrearrangeret kostordning 33 kr.  34 kr.  34 kr.  

      

Dagplejen Takst 2022 
Takst 1. jan. 

2023 
Takst 1. maj 

2023 

Fuldtid 48 timer       

0-3 år 3168 kr.  3173 kr.  3176 kr.  

3-4 år 3168 kr.  3173 kr.  3176 kr.  

      

Deltid 32 timer       

0-3 år 2112 kr.  2115 kr.  2117 kr.  

3-4 år 2112 kr.  2115 kr.  2117 kr.  

 
     

Alle takster er beregnet for 11 mdr., idet juli måned er betalingsfri. 



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.  

 


