Takster for SFO og klub
Gældende fra 1. januar 2021

Månedlig betaling i 11 måneder

SFO og klub:

Søskendetilskud:

0.- 3. klasse morgenplads......................................... kr. 650
0.- 3. klasse eftermiddagsplads................................ kr. 1.610
0.- 3. klasse heldagsplads......................................... kr. 1.935		
4. klasse..................................Lille modul............. kr. 555
4. klasse..................................Stort modul........... kr. 875
5. klasse..................................Lille modul............. kr. 430
5. klasse..................................Stort modul........... kr. 680
6. klasse..................................Lille modul............. kr. 340
6. klasse..................................Stort modul........... kr. 540
Morgenplads for 4. klasse og opefter........................ kr. 650
Special SFO og klub for 7. klasse
og opefter ....................................Lille modul............. kr. 340
Special SFO og klub for 7. klasse
og opefter ....................................Stort modul........... kr. 540

Der bliver automatisk beregnet søskendetilskud, hvis en familie har
mindst 2 børn (på samme folkeregisteradresse) indmeldt i et kommunalt pasningstilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads,
og der beregnes 50% søskendetilskud på de øvrige pladser.

Egenbetaling:
Opkræves forud med forfald og sidste rettidige betalingsdato den
1. i måneden. Der er mulighed for betaling via PBS. Betalingen
bliver opkrævet i 11 rater. Der opkræves ikke betaling i juli måned.
Der bliver opkrævet et gebyr på op til kr. 250 ved udsendelse af
rykkerbrev.

Udmeldelse og ændring af moduler:

Op til 2-3 dage om ugen efter skole, afhængig af tilbuddet
i den pågældende SFO/klub. Ikke alle tilbyder dette modul.

Udmeldelse og ændring af modul skal foretages digitalt på
www.silkeborg.dk via Digital Pladsanvisning. Ændring i modul
i opadgående retning kan ske fra dag til dag. Udmeldelse og
ændring af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds
varsel pr. sidste dag eller 15. i måneden.

Stort modul:

Økonomisk fripladstilskud:

Op til 5 dage om ugen efter skole.

Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud til egenbetalingen. Er husstandens samlede indkomst på
kr. 576.800 eller derunder kan egenbetalingen nedsættes.
For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 64.967.

Lille modul:

Ændring af modul ved nyt skoleår:
Børnene flyttes automatisk til næste klassetrin, på et tilsvarende
modul. Ønskes et andet modul, skal der laves en modulændring
på Digital Pladsanvisning. 6 kl. børn udmeldes ved udgangen af
skoleåret.

Pasning over kommunegrænser:

Yderligere oplysninger:

Man har ret til at få sit barn passet i en anden kommune end
bopælskommunen. Kontakt bopælskommune for yderligere
oplysninger.

www.silkeborg.dk eller benyt telefon 89 70 20 07.
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-13.
Torsdag tillige kl. 15-17.

Feriepasning kan benyttes i ferieperioden i det omfang, som
forældre har betalt for; Et morgenmodul kan kun benyttes indtil
normalt tidspunkt for skolestart. Der skal tilkøbes et eftermiddagsmodul, hvis barnet skal være i SFO hele dagen i ferien.
4.-6. kl. er ikke en del af fælles feriepasning. Det fremgår af den
enkelte skoles hjemmeside, om der er feriepasning for klubbørn i
den resterede del af sommerferien.
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