
 

Takster for børnepasning år 2021 
- Opkræves 11 mdr. om året da juli er betalingsfri 

 

 

Kommunal dagpleje 

- Fuld tid (48 timer)  
     -     Halv tid 30 timer 

 

3.152 kr. 

2.060 kr.  

  

0 til 2 år og 9 mdr. (vuggestue) 

- Fuld tid fra kl. 6.30 

- Fuld tid fra kl 6.00  

- Halv tid 30 timer 

 

3.378 kr. 

3.494 kr. 

2.618 kr. 

2 år og 10 mdr. til skolealderen (børnehave) 

- Fuld tid fra kl. 6.30 

- Fuld tid fra kl 6.00 

- Halv tid 30 timer 

 

1.911 kr. 

1.959 kr. 

1.482 kr. 

Madordning 714 kr. 

Natpasning (Tinsoldaten)  

Udover normal takst for vuggestue og børnehave betales et 
benyttelsesgebyr - dækker de 5 første overnatninger pr. måned 
inkl. bespisning 
Takst pr. nat udover 5 nætter inkl. bespisning betales 12 gange 
årligt 

 

 

 

557 kr. 

101 kr. 

Aftenåbent til kl. 20.00(Tinsoldaten)  

1 – 2 gange pr. uge 

3 – 5 gange pr. uge 

 

496 kr. 

730 kr. 

Aftenåbent til kl. 19.00 (Fristedet)  

0 til 2 år og 9 mdr. (vuggestue) 

2 år og 10 mdr. til skolealderen (børnehave) 

 

712 kr. 

409 kr. 

SFO1 (0. til og med 3. kl.) 

SFO 1 eftermiddag: skoletids ophør til kl.17.00 - fredag til kl. 16.00 

SFO 1 fuld tid: kl. 6.30 til kl.17.00 - fredag til kl. 16.00 

SFO 1 fuld tid: kl. 6.00 til kl.17.00 - fredag til kl.16.00 

SFO 1 morgen: kl. 6.30 til skoletids begyndelse 

SFO 1 morgen: kl. 6.00 til skoletids begyndelse 

 

1.367 kr. 

1.758 kr. 

1.952 kr. 

1.164 kr. 

1.552 kr. 

SFO2 (4. til og med 6. kl.) 

SFO2 eftermiddag: skoletidsophør til kl. 17.00 – fredag til kl. 16.00 

SFO2 fuld tid: kl. 6.30 til kl.17.00 - fredag til kl.16.00 

SFO2 fuld tid: kl. 6.00 til kl.17.00 - fredag til kl.16.00 

SFO2 morgen: kl. 6.30 til skoletids begyndelse 

SFO2 morgen: kl. 6.00 til skoletids begyndelse 

 
        1.019 kr. 

2.183 kr. 

2.571 kr. 

1.164 kr. 

1.552 kr. 



Tilskud og lukkedage 2021 
Fripladstilskudsgrænser år 2021 
Fripladstilskud kan søges, hvis den aktuelle månedlige indtægt i hustanden før skat – Am-bidrag 
og ATP (omregnet til årsindtægt) ligger under kr. 576.800. Ligger indkomsten under kr. 185.701 
bevilges der 100% i tilskud. Tilskudsprocenten falder i takt med at indkomsten stiger.  

Fra 1. januar 2021 forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 64.967 kr. for enlige forsørgere. 

Hvis der er mere end et barn under 18 år i hjemmet, bliver indtægtsgrænsen forhøjet med 7.000 kr. 
for hvert barn ud over det første barn. 

Vær opmærksom på at forældre har pligt til at underrette Pladsanvisningen om ændringer i 
husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold i årets løb, der har betydning 
for retten til at modtage økonomisk fripladstilskud. Ligeledes skal indkomst fra selvstændig 
virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet, oplyses til 
Pladsanvisningen.  

Der kan ansøges om tilskud på MinPladsanvisning via populær selvbetjening på www.ringsted.dk 
Ved ændringer fremsendes blot ny ansøgning. 

Lidt om betaling 

Sidste rettidig indbetalingsdato for daginstitutionspladser er den 1. i måneden. Hvis I ikke har 

modtaget et girokort senest den 25. i måneden, eller hvis opkrævningen ikke fremgår af jeres 

betalingsoversigt, skal I kontakte pladsanvisningen. Hvis I skifter bank eller betaler via 

Betalingsservice og beder banken stoppe overførelsen, skal I selv sørge for at betale for 

daginstitutionspladsen. Vær opmærksom på, at der ved betaling efter sidste rettidig 

indbetalingsdag tillægges renter. Rykkergebyr udgør kr. 250. 

Husk, at hvis du har tilmeldt Ringsted Kommune til din e-boks, vil dit girokort blive sendt hertil. 

Få overblik og betal regninger til Ringsted Kommune via www.ringsted.dk/betaling  

Søskendetilskud 

En familie får søskendetilskud, hvis der er mere end et barn i dagtilbud. Søskendetilskuddet udgør 

50% efter fradrag af evt. økonomisk fripladstilskud. 

Tilskuddet gives til alle søskende ud over det barn med den dyreste plads.  

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger: 

- tre dage før Skærtorsdag 
- dagen efter Kr. Himmelfartsdag 
- Grundlovsdag 
- den 24. december til og med den 31. december 

Der etableres nødpasning, dog ikke på dagene 5. juni og 24. december. Ved behov for 

nødpasning, skal henvendelse rettes til den enkelte institution. 

 

Sommerferieordning i SFO 

Skolefritidsordningerne (SFO’erne) har sommerferielukket i ugerne 28 – 29 – 30.  

Der er få SFO’er, der holder åbent i sommerferien. Hvis du har brug for pasning til dit barn i 

sommerferien, skal du kontakte lederen på den SFO, hvor dit barn er indmeldt.    

Skolefritidsordningerne holder lukket i efterårsferien i uge 42 

I efterårsferien er SFO’erne lukket og to SFO’er holder åbent til at passe de børn, der har behov for 

pasning. 

http://www.ringsted.dk/
http://www.ringsted.dk/betaling

