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Takster 2018 

Beregningsgrundlag for køb af plads i en anden kommune 

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018 og er månedsbaserede 

Hvis dit barn har en plads i en anden kommune end Frederiksberg, men I har bopæl på Frederiksberg, gælder 
der særlige regler for udregningen af forældrebetalingen. Frederiksberg Kommune vil som bopælskommune 
opkræve forældrebetalingen for pladsen i den anden kommune og yde et tilskud beregnet ud fra reglerne i 
Dagtilbudslovens §41, stk. 8, samt §74, stk. 5 (vedrørende hhv. 0-6 år, samt klub). 
 
For at læse mere om lovgrundlaget for udregningen af forældrebetalingen, når børn benytter plads i en 

anden kommune end bopælskommunen, henviser vi til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
hvor du kan finde Dagtilbudsloven. 
 
Se afsnittet Takster 2018, hvis du har plads i Københavns Kommune og bor på Frederiksberg, for de præcise 
takster ved plads i Københavns Kommune. 

 

Aldersgruppe/institutionstype Gennemsnitlig bruttodriftsudgift Frederiksbergs tilskudsprocent 

0 – 3 år 11.688 kr. 75,80 % 

3 år og til skolestart 6.543 kr. 76,11 % 

Fritidsklub 1.647 kr. 80,02 % 

Ungdomsklub fra 8. klasse 979 kr. 89,68 % 

 

 

Eksempler på udregning 

Du ønsker, at dit barn skal gå i en vuggestue i en anden kommune end Frederiksberg: 

 

1. Pladsen koster 12.000 kr. om måneden i bruttodriftsudgift hos institutionskommunen, og er derfor 
dyrere end den gennemsnitlige bruttodriftsudgift for et tilsvarende tilbud i Frederiksberg (11.688 kr.). 
Her vil Frederiksberg yde et tilskud svarende til 75,80 % af de 11.688 kr. 

 

12.000 kr. 12.000 kr. 

75,80 % af 11.688 kr. - 8.860 kr. 

Forældrebetaling pr. måned 3.140 kr. 

 

http://www.uvm.dk/Dagtilbud/Love-og-regler
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2. Pladsen koster 10.000 kr. om måneden i bruttodriftsudgift hos institutionskommunen, og er derfor 
billigere end den gennemsnitlige bruttodriftsudgift for et tilsvarende tilbud i Frederiksberg (11.688 kr.). 
Her vil Frederiksberg yde et tilskud svarende til 76,11 % af de 10.000 kr. 

 

10.000 kr. 10.000 kr. 

76,11 % af 10.000 kr. - 7.611 kr. 

Forældrebetaling pr. måned 2.389 kr. 

 

 


