
 

 

Takster 2022 

Dagtilbud, SFO og klub 
Taksterne er gældende fra den 1. januar 2022 og er månedsbaserede 

 

 Pladser med kommunal 
frokostordning 

 

Institutionstype Bruttodriftsudgift Din betaling 

Dagpleje 15.045 kr. 3.257 kr. 

Børn indtil 3 år i vugge-
stue, børnehave eller inte-
grerede institutioner* 

13.027 kr. (+ frokost 565 
kr.)                             

3.822 kr. 

Børn fra 3-6 år i vugge-
stue, børnehave eller inte-
grerede institutioner* 

7.224 kr. (+ frokost 565 kr.) 2.371 kr. 

Børn indtil 3 år i Magnolia-
huset 
(inkl. behandlingsmæssigt 
fripladstilskud 50%) 

 1.911 kr. 

Børn fra 3-6 år i Magnolia-
huset 
(inkl. behandlingsmæssigt 
fripladstilskud 50%) 

 1.186 kr. 

 

 Pladser uden kommunal 
frokostordning 

 

Institutionstype Bruttodriftsudgift Din betaling 

Børn indtil 3 år i vugge-
stue, børnehave eller inte-
grerede institutioner* 

13.037 kr. 3.257 kr. 

Børn fra 3-6 år i vugge-
stue, børnehave eller inte-
grerede institutioner* 

7.224 kr. 1.806 kr. 

 

 Deltidspladser (30 timer i 
forbindelse med barsel) 

 

Institutionstype Bruttodriftsudgift Din betaling 



 

Dagpleje 10.315 kr. 2.589 kr. 

Børn indtil 3 år i vugge-
stue, børnehave eller inte-
grerede institutioner* 

10.315 kr. (+ frokost 565 
kr.) 

3.154 kr. 

Børn indtil 3 år i vugge-
stue, børnehave eller inte-
grerede institutioner* 

10.315 kr. (uden frokost) 2.589 kr.  

Børn fra 3-6 år i vugge-
stue, børnehave eller inte-
grerede institutioner* 

5.813 kr. (+ frokost 565 kr.) 2.009 kr. 

Børn fra 3-6 år i vugge-
stue, børnehave eller inte-
grerede institutioner* 

5.813 kr. (uden frokost) 1.444 kr. 

 

 SFO, klub og ungdoms-
klub 

 

Institutionstype Bruttodriftsudgift Din betaling 

SFO (SFO1) 2.941 kr. 1.903 kr. 

Fritidsklub (SFO2) 1.744 kr. 479 kr. 

Ungdomsklub (SFO3) 923 kr. 108 kr. 

 

*I alle kommunens institutioner skifter taksten til børnehavetakst den 1. i den måned, 
hvor barnet fylder 3 år. Det tilstræbes, at børn flyttes til børnehavegrupper allerede fra 
den måned, barnet fylder 2 år og 10 måneder. I de to måneder ydes der dog samme 
personalenormering som til et vuggestuebarn. 

Søskendetilskud 
Frederiksberg Kommune yder tilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, i 
privat pasning med tilskud samt skolefritidsordninger (SFO1). Søskendetilskud ydes til 
den billigste plads, dog ikke til klub og ungdomsklub. 

Søskendetilskud ydes til søskende, der har fælles adresse, uanset om de benytter en 
plads i Frederiksberg Kommune eller i en anden kommune. 

Søskendetilskuddet gælder ikke for børn i private skolers pasningsordninger. 



 

Økonomisk fripladstilskud 
Du kan ansøge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstan-
dens samlede årlige bruttoindkomst. Muligheden for hel eller delvis fripladstilskud 
bortfalder ved en samlet husstandsindkomst på 583.700 kr. eller derover om året 
(2022). Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, så forhøjes beløbet dog med 
7.000 kr. for hvert barn ud over det første. 

Er du enlig forsørger, forskydes fripladsskalaen med 65.747 kr. årligt (2022), hvilket 
betyder, at du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis din årlige bruttoindkomst 
er under 649.447 kr. 

Du kan downloade og udskrive fripladsskalaen for 2022 via linkboksen nederst på 
denne side. 

Du kan ansøge om økonomisk fripladstilskud i NemPlads. Til dette skal du bruge Ne-
mID.  

Der kan ikke søges fripladstilskud for børn i private skolers pasningsordninger. 

Betaling 
Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Ved for sen indbetaling opkræves et 
gebyr på 250 kr. Desuden kan der komme yderligere rykkergebyrer. 

Udmeldelse 
Udmeldelse af en institutionsplads skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 15. 
eller sidste i måneden. Udmeldelsen skal ske via NemPlads. Udmeldelse af SFO, klub 
og ungdomsklub skal også ske via NemPlads. 

https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/takster-og-tilskud/okonomisk-fripladstilskud
https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/takster-og-tilskud/okonomisk-fripladstilskud
https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/takster-og-tilskud/okonomisk-fripladstilskud
https://www.nemid.nu/dk-da/
https://www.nemid.nu/dk-da/
https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/test-flex/dagtilbud-og-skole-test-flex/vuggestue-og-dagpleje/udmeldelse
https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/udmeldelse-af-sfo-og-klub
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