Takster og lukkedage i 2018
Lukkedage
Dagtilbud
Onsdag 28. marts (onsdag inden påske)
Tirsdag 1. maj
Fredag 11. maj (dagen efter Kr. himmelfart)
Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag)
Mandag 23.juli – fredag 27. juli (uge 30)

Børn i dagtilbud, der har et pasningsbehov onsdag 28. marts, fredag 11.
maj, uge 30, og/eller mellem jul og nytår, kan tilbydes sampasning i et af
kommunens dagtilbud.

Mellem jul og nytår:
Torsdag 27. december
Fredag 28. december
Mandag 31. december

SFO, skoleklub og Ung i Gladsaxe
Onsdag 28. marts (onsdag inden påske)
Tirsdag 1. maj
Fredag 11, maj (dagen efter Kr. himmelfart)
Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag)
Mandag 23. juli – fredag 27. juli (uge 30)
Mellem jul og nytår:
Torsdag 27. december
Fredag 28. december
Mandag 31. december

Lukkedagene kan også ses på www.gladsaxe.dk
Gladsaxe Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Pladsanvisningen
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00 (9:00 – 14:00)
E-mail: pladsanvisningen@gladsaxe.dk.
Takster 2018: se bagsiden

Børn i SFO, der har et pasningsbehov
onsdag 28. marts,
Fredag 11. maj og/eller uge 30, kan
tilbydes sampasning i et af kommunens
SFO-tilbud.

Takster for 2018
Takster og lukkedage kan også ses på kommunens hjemmeside.
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Der opkræves særskilt betaling for koloniophold.
For børn med bopæl i anden kommune vil taksten blive udregnet og opkrævet af bopælskommunen.
Der ydes tilskud til privat børnepasning 0-2 år, på 75% af dokumenteret udgifter, dog max 7.698 kr. pr. måned. (nærmere oplysninger fås hos Pladsanvisningen eller på kommunens hjemmeside http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/familie_boern_og_unge/dagtilbud_for_de_yngste/privat_pasningsordning ).
Takstændring
Takstændring finder sted fra den første i den måned, hvori barnet fylder år.
Søskendetilskud
Er der mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i et dagtilbud/SFO/skoleklub, ydes der søskendetilskud. Der skal betales
fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50 pct. rabat af betalingen for øvrige pladser. Børn i private skolers pasningsordninger
får ikke søskendetilskud.
Fripladser
Efter ansøgning kan der bevilges fripladstilskud. For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst i 2018 være under 539.800 kr. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er under 173.801 kr. Der
bevilges ikke fripladstilskud til pasningsordning i privatskoler/privat pasning.
Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere et fradrag på 60.801 kr.
Du kan beregne og søge via Digital Pladsanvisning på kommunens hjemmeside
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=159&p=bs
Betaling
Girokort udsendes omkring den 20. i hver måned med sidste rettidige indbetalingsdato den 5. hverdag den efterfølgende måned.
Betaling via Betalingsservice (BS)
Hvis du modtager girokort, kan disse tilmeldes BS via din Netbank. Vær opmærksom på, at betalingsaftalen først er trådt i kraft, når
dette fremgår af betalingsoversigten fra din bank. Indtil aftalen er tilmeldt, vil du fortsat modtage girokort.
Manglende betaling
Ved manglende betaling rykker Gladsaxe Kommune for restancen. Der pålægges et gebyr på 250 kr. for restancer over 500 kr. For
restancer under 500 kr. udgør gebyret 100 kr. Hvis restancen ikke betales, bliver restancen sendt til tvangsinddrivelse hos SKAT.
SKAT vil derudover modregne i offentlige udbetalinger bl.a. børnefamilieydelse.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske via www.gladsaxe.dk under Digital pladsanvisning med NEM-ID med én måneds varsel til den 15. eller udgangen af en måned.
Yderligere oplysninger kan fås hos Pladsanvisningen.
Gladsaxe Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen, Pladsanvisningen, Rådhuset, 2860 Søborg.
E-mail: pladsanvisningen@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 64 00 (9:00 – 14:00)

