
 
 

 

 

 

 
NYE TAKSTER FOR FORÆLDREBETALING FRA 1. JANUAR 2022. 
*På baggrund af godkendte budgetter for 2022, er forældrebetalingen fra 1. april 2022 
fastsat til følgende takster: 
 
 
 
 
Dagpleje:  - Deltidsplads  Kr. 1.870,00 pr. måned  
  - Fuldtidsplads  Kr. 2.500,00 pr. måned 
 
Vuggestue : - Fuldtidsplads  Kr. 3.180,00 pr. måned 
 
Børnehaver:  - Fuldtidsplads  Kr. 2.210,00 pr. måned 

- Med madordning  Kr. 2.660,00 pr. måned 
 
SFO:  - Morgen modul  Kr.    775,00 pr. måned 
  - Eftermiddags modul  Kr. 1.225,00 pr. måned 
  - Heldags modul  Kr. 1.325,00 pr. måned 
 
 
 
Tidlig SFO:     kr. 1.325,00 pr. måned 
 
 
 
Betaling for daginstitution  
 
Betalingen opkræves over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen opkræves 
forud til betaling omkring den første i hver måned. 
 
 
Betaling for SFO 
 
Betaling opkræves over 11 måneder. Forældrebetalingen opkræves forud til betaling omkring den 
første i hver måned. 
Juli måned er som udgangspunkt betalingsfri, medmindre man har brug for pasning i SFO i juli 
måned. Prisen er 100 kr. pr. dag, og opkrævning kommer særskilt efterfølgende. Tilmeldinger til 
pasning i juli måned er bindende. 
 
 
 



Søskendetilskud: 

Søskendetilskud bevilliges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst.  

Som søskende betragtes børn i samme husstand/familie med samme folkeregisteradresse - dog 
ikke børn som er anbragt i pleje. 

 
 
Fripladsgrænser pr 1. januar 2022 

Fra 1. januar 2022 er indtægtsgrænserne ændrede. Har du allerede nu en økonomisk friplads, bør 
du i egen interesse indsende fornyet ansøgning, hvis din husstandsindtægt eller familiemæssige 
forhold har ændret sig, siden du har modtaget en fripladsbevilling. Har du ikke økonomisk friplads, 
og din aktuelle månedlige husstandsindtægt (omregnet til årsindtægt) er under 583.700 kr. kan du 
efter ansøgning få delvis fritagelse for betaling og fuld fritagelse, når indtægten er under 187.901 
kr. 

Fripladstilskud for enlige forsørgere i 2022 

Fripladsskalaen forhøjes med 65.747 kr. for enlige forsørgere. 

Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside www.morsoe.dk - selvbetjening. 
 
 
Betalingsbetingelser: 
 
Forældrebetalingen forfalder månedsvis forud med sidste rettidig betaling den 10. i måneden. 
Hvis det på grund af manglende betaling bliver nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, vil der 
blive opkrævet et gebyr på kr. 250,00. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Børn og Kultur 
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