Søknad om reduksjon i foreldrebetaling i barnehage og /eller gratis kjernetid for 3,4- og 5 åringer
fra 01.08.16.
Betalers navn:
Sivilstatus
(sett kryss):
Opplysninger
ektefelle/samboer:

Fødselsnummer:
Gift:

Samboer:

Navn:

Eneforsørger:

Fødselsnr:

Søknaden gjelder for :

Barnets navn:

Fødselsdato:

Barnehage:

Barnets navn:

Barnets navn:

Søknaden gjelder :
Redusert foreldrebetaling
Gratis kjernetid
Følgende dokumentasjon må legge ved søknaden:
•

Siste års selvangivelse eller,

•

Annen dokumentasjon på inntekt

Jeg gir herved samtykke til at Alvdal kommune kan kontrollere mine oppgitte opplysninger om inntekts- og
formuesforhold hos skatte-, avgifts- , trygde- og sosialmyndighetene. Opplysningene skal kun nyttes til å
vurdere søknad om redusert foreldrebetaling.
Sted/dato:____________________________
Underskrift:_______________________________
Skjema sendes til : Postmottak Alvdal kommune, 2560 Alvdal . Søknadsfrist: 10 i hver måned .

01.06.16

Redusert foreldrebetaling i barnehage fra 01.08.17
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin, for en barnehageplass. I 2017 gjelder det for
husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner pr. år. Foreldrebetalingen er i tillegg
begrenset av maksimalprisen. Pr. 1.januar 2017 er maksimalprisen 2 730 kroner per måned, prisen for
deltidsplass har økt tilsvarende. Disse bestemmelsene er i henhold til «Forskrift om foreldrebetaling i
barnehage».
Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5.åringer
Fra 1.august 2016 har alle 3-, 4- og 5.åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav
inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen er fra samme dato satt til 450
000 kroner.
Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunen som
barnehagemyndighet har ansvar for ordningen. Hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er
folkeregisteret, er det kommunen der barnet er folkeregisteret som skal behandle søknad om reduksjon.
Ordningen krever en søknadsprosess, og Alvdal kommune har utarbeidet eget søknadsskjema. Søknadsskjema
med veiledning og rutiner for søknadsprosess er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist for
reduksjon fra august 2017 er 10.juli.
Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Søknadsfrist er den 10. i måneden. Reduksjon gis fra og med første
måned etter at vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett barnehageår.
Inntekten må dokumenteres. Som dokumentasjon anbefaler departementet å bruke selvangivelsen for 2016.
Denne leveres med søknaden. Dersom noen ikke har selvangivelse å legge fram, skal det legges fram annen
dokumentasjon av inntekt.

Med hilsen

Janne Kjeldsen
Enhetsleder Alvdal barnehage

