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Takster 2019 

For dagtilbudsplads, fritidshjem og klub i Københavns Kommune 

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2019 og er månedsbaserede 

 

For forældre, der bor på Frederiksberg, men benytter plads i anden kommune, gælder der særlige regler for 

udregningen af forældrebetalingen. 

I Frederiksberg Kommune har vi mange forældre, der af forskellige årsager har plads i Københavns 

Kommune, f.eks. på grund af flytning, virksomhedsinstitutionspladser o.a. 

For at læse mere om lovgrundlaget for udregningen af forældrebetalingen, når børn benytter plads i en 

anden kommune end bopælskommunen, henviser vi til Børne og Socialministeriets hjemmeside, hvor du kan 

finde Dagtilbudsloven. 

 

Institutionstype Takst pr. måned (din betaling)* 

Dagpleje 4.244 kr. 

Vuggestue med madordning 4.371 kr. 

Vuggestue uden madordning 3.733 kr. 

Børnehave med madordning 2.527 kr. 

Børnehave uden madordning 1.866 kr. 

  

Fritidshjem 1.615 kr. 

Klub 721 kr. 

Ungdomsklub 1.252 kr. 

 

*For alle institutionstyper gælder det, at der opkræves forældrebetaling i alle årets 12 måneder. 

 

 

Se eksempler på udregning af forældrebetalingen på næste side. 

 

 

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/formaal-love-og-regler/
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Eksempler på udregning af forældrebetaling 

 

Når et barn benytter plads i en anden kommune, så yder Frederiksberg Kommune et tilskud svarende til, hvis 

barnet havde en plads i Frederiksberg Kommune. Det vil sige, at hvis barnet benytter en plads i en 

kommune, der har et dyrere udgiftsniveau end Frederiksberg, så vil forældrene selv skulle betale denne 

forskel og derved få en forhøjet forældrebetaling. 

 

Københavns Kommune er på flere af deres pladstyper væsentligt dyrere end Frederiksberg, hvilket betyder 

en meget høj forældrebetaling f.eks. på børnehave- og klubpladser. I det følgende kan du se, hvad der ligger 

til grund for beregningen af forældrebetalingen på disse to pladstyper. 

 

 

Vuggestue i Københavns Kommune 

 

Ifølge Dagtilbudslovens §41, stk. 8, skal forældre selv betale forskellen mellem tilskuddet fra 

opholdskommunen (beregnet ud fra dennes driftsudgifter) og driftsudgiften til en plads i den kommune, 

hvor barnet benytter institution. 

 

 Driftsudgiften for en vuggestueplads i Frederiksberg Kommune er 11.872 kr. pr. måned 

 Driftsudgiften for en vuggestueplads i Københavns Kommune er 12.640 kr. pr. måned 

 

Udgiften i København  12.640 kr. 

Fratrukket tilskud (75 % af 11.872 kr.)   8.907 kr. 

Forældrebetaling    3.733 kr. 

 

Benytter barnet plads i en institution med madordning tillægges Københavns Kommunes takst for 

madordning i vuggestue, som er 638 kr. pr. måned, alt bliver forældrebetalingen så 4.371 kr. 

 

 

Klub i Københavns Kommune 

 

Ifølge Dagtilbudslovens §74, stk. 5, skal forældre selv betale forskellen mellem tilskuddet fra 

opholdskommunen (beregnet ud fra dennes driftsudgifter og driftsudgiften til en plads i den kommune, hvor 

barnet benytter institution). 

 

 Udgiften for klubplads i Frederiksberg Kommune er 1.638 kr. pr. måned 

 Udgiften for en klubplads i Københavns Kommune er 2.055 kr. pr. måned 

 

Udgiften i København  2.055 kr. 

Fratrukket tilskud (80 % af 1.668 kr.) 1.334 kr. 

Forældrebetaling     721 kr. 


