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Forældrebetaling
Takster for Dagtilbud, SFO og Fritidstilbud pr. 1. januar 2023

Fritagelse for den kommunale  
frokostordning
Børn, der skal have lægeordineret kost, 
som ikke kan leveres af dagtilbuddet, kan 
fritages for den kommunale frokostord-
ning. Betalingen vil i den forbindelse blive 
nedsat med 666 kr. månedligt i forhold til 
standardtaksten.

JULI MÅNED ER BETALINGSFRI VED ADRESSE I AARHUS KOMMUNE

Økonomisk fripladstilskud
Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk 
fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede 
årlige indtægt er mellem 193.501 kr. og
601.199 kr. kan der bevilges delvis økono-
misk fripladstilskud. Er husstandens bereg-
nede årlige indtægt under 193.501 kr. 
bevilges der fuldt fripladstilskud. 

Indtægtsgrænserne forhøjes med 67.719 kr. 
for enlige forsørgere. 

Er der mere end 1 barn under 18 år i hus-
standen, forhøjes indtægtsgrænserne med 
7.000 kr. for hvert barn udover det første.

Søskendetilskud
Søskendetilskud bevilges automatisk og 
beregnes på baggrund af egenbetalingen. 
Der betales fuld takst for den dyreste plads 
(i forhold til driftsudgiften for pladsen) og 
halv takst for øvrige pladser. 

Der ydes ikke søskendetilskud til børn i klub.

Dagpleje
Heldagsplads op til 48 timer pr. uge 

Dagtilbudsafdelinger ex. kommunal frokostordning
Deltidsplads (op til 30 timer pr. uge) 
Fuldtidsplads (op til 52 timer pr. uge) 

DII Valnødden, Mårslet – Deltidsinstitution
Deltidsplads (op til 30 timer pr. uge) 
Fuldtidsplads (op til 40 timer pr. uge) 

Integreret institution Børnely – Udvidet åbningstid
Deltidsplads (op til 30 timer pr. uge) + udvidet åbningstid 
Fuldtidsplads (op til 52 timer pr. uge) + udvidet åbningstid 

Kommunal frokostordning 

Skolefritidsordning

Morgenpasning 

 

Heldagsskole (Søndervangskolen) 
Morgenpasning kl. 06.30 – 08.00 
Eftermiddagspasning kl. 16.00 – 17.00 

Fritids- og Ungdomsklubber
4. klasse – 6. klasse 
Enkeltstående aktiviteter 

7. klasse til 18 år 
Enkeltstående aktiviteter 

Differentieret kontingent i Ungdomsklub
1/3 medlemskab (1 – 8 timer pr. uge)* 
2/3 medlemskab (9 – 16 timer pr. uge)*

0 – 4 år
3.173 kr.

Over 3 år
1.609 kr.
2.132 kr.

1.609 kr.
1.847 kr.

1.858 kr.
2.381 kr.

0 – 6 år
666 kr.

0. – 3. klasse
1.951 kr.

4. klasse
485 kr.

4. klasse
197 kr.
197 kr.

819 kr
41 kr.

289 kr.
15 kr.

95 kr.
192 kr.

Under 3 år 
2.993 kr
3.873 kr.

2.993 kr.
3.393 kr.

3.485 kr.
4.365 kr.

0. – 3. klasse
303 kr.
303 kr.

*Differentieret kontingent i Ungdomsklub

I nogle ungdomsklubber er der mulighed for at tilmelde sig særligt tilrettelagte aktiviteter f.eks. madaften, 
fodboldturnering, projektforløb eller lignende til et lavere kontingent. Hvis dette er tilfældet i din ungdoms-
klub, kan du læse mere om, hvilke aktiviteter der er tale om på klubbens hjemmeside.


