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Takster pr. 1. januar 2017 
Information fra Uddannelse og Arbejdsmarked  

Dagpleje og daginstitutioner 

Skolefritidsordninger (SFO) og klub 
SFO1 0.-3. klasse 1.777 kr. pr. måned 

SFO2 4. - klasse 888 kr. pr. måned 

SFO2 m. morgenpasning 1.541 kr. pr. måned 

SFO3**  93 kr. pr. måned 

**Gælder kun for Bankagerskolen og man kan ikke få søskende- eller fripladstilskud. 

Endelave Legestue 
20 timer  223 kr. pr. måned 

25 timer  276 kr. pr. måned 

30 timer  332 kr. pr. måned 

19 timer udvidet åbningstid 364 kr. pr. måned 

 

 

Du kan beregne og søge friplads digitalt med NemID på Digital friplads 

OBS! Mangler du NemID, kan du bestille her: Bestil NemID 

 

Betaling 
   

Betaling for dagtilbud sker 

månedsvis og forud, og sidste 

rettidige betaling er d. 5. i 

måneden. Der betales for 11 

måneder om året, idet juli 

måned er betalingsfri, dog 

opkræver vi eventuelle 

reguleringer. Der ydes 

søskendetilskud, hvis der er 

mere end 1 barn i dagtilbud. 

Se mere på www.horsens.dk. 

Der opkræves 

forældrebetaling i juli måned, 

hvis et barn kun er indmeldt i 

SFO eller dagtilbud i juli 

måned. Beløbet er fastsat til 

1/12 del af den af Byrådet 

vedtagne årlige takst til hhv. 

SFO og dagtilbud. 

Kommunens tilskud til 

fritvalgsordning 

Tilskuddet udgør højst 75% 

af forældrenes 

dokumenterede driftsudgift 

til den private 

pasningsordning, dog er det 

maksimale driftstilskud pr. 

barn pr. måned: 

1/2--2 årige 5.715 kr. 

3-5 årige 3.126 kr.  

 

 

Kommunal dagpleje  heltids 2.849 kr. pr. måned 

Vuggestue  heltids 3.141 kr. pr. måned 

Børnehave (u. frokost) heltids 1.643 kr. pr. måned 

Frokosttakst (heltids og deltids) 481 kr. pr. måned 

Børnehave  35 timer* 1.351 kr. pr. måned 

  25 timer* 1.059 kr. pr. måned 

*Gælder kun for Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim 

 

 

Børnehave* heltids 1.615 kr. pr. måned 

 35 timer 1.327 kr. pr. måned 

 25 timer 1.040 kr. pr. måned 

 

 

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=horsens&k=615
https://www.nemid.nu/dk-da/
http://www.horsens.dk/

