
 

 

 

 

 

 

 

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO  
og gratis kjernetid i barnehage 2020/2021 

                                                                                                                                                                                                Konfidensielt 
 

 
 
I henhold til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 skal ingen betale mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt for en barnehageplass. Ut fra 
gjeldende makspris kan husholdninger med inntekt under 592 167 kroner brutto per år søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. 
 
I henhold til Forskrift til opplæringslova Kapittel 1B. § 1B-1 skal ikke SFO koste mer enn 6 prosent av husstandens inntekt. Vedtekter for SFO og 
kommunens betalingsreglement regulerer betaling i SFO. Ut fra gjeldende satser kan husholdninger med inntekt under 569 434 kroner brutto per år 
søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Ordningen gjelder for familier med elever på 1. og 2. årstrinn.  

 
Gratis kjernetid 
Fra august 2020 kan husholdninger med inntekt under 566 100 kroner brutto i tillegg søke om fritak i foreldrebetalingen for 20 timer per uke dersom de 
har barn i barnehage i alderen 2 – 5 år. For barnehageåret 2020/2021 vil ordningen gjelde barn født i 2015, 2016, 2017 og 2018, samt barn født i 2014 
med utsatt skolestart.  

 
Søknaden 
Søknad må leveres hvert år. Søknad og dokumentasjon på inntekt kan leveres i barnehagen/SFO der barnet har plass eller sendes til Aurskog-Høland 
kommune v/ Oppvekst og utdanning, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.  
 
NB! Del C skal fylles ut dersom begge foresatte bor sammen med barnet. Del D skal fylles ut dersom barnet bor sammen med en foresatt og dennes 
samboer/ektefelle/partner, som ikke er barnets foresatt. Del F skal kun fylles ved varig nedgang i inntekt sammenlignet med siste skattemelding, eller 
dersom skattemelding ikke foreligger. 
 
Prosessen 
For søknader levert innen fristen til nytt barnehageår/oppstart i SFO vil vedtak gjelde fra 1. august og ut barnehage-/skoleåret. Søknader som mottas 
underveis i barnehage-/skoleåret behandles fortløpende. Dersom søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra første hele måned etter at 
søknaden og eventuell nødvendig dokumentasjon er mottatt.  

 
Vedtaket sendes til deg med elektronisk post. Du har klagerett på vedtaket.  
 
Frist 
For å være sikker på å få korrekt faktura med redusert pris i august oppfordrer vi deg til å søke om redusert betaling innen 1. juni. 
 

 

Søknaden gjelder: 
Redusert foreldrebetaling i barnehage/SFO 
20 timer gratis kjernetid i barnehage 

 

A. BARN 

 Navn   Personnummer (11 siffer)  Barnehage/SFO 

   

   

    

 

B. SØKER/FORESATT 1 (foresatt med samme folkeregistrerte adresse som barn) 

 Navn  Personnummer (11 siffer)  Telefon 

   

 Adresse  Postnr.- og sted  E-post 

   

Sivilstand – kryss av: 

 Gift/partner ………  Samboer ………  Enslig ………  Samboer med felles barn ……… 
 



 

 

C. FORESATT 2 (med samme folkeregistrerte adresse som barn og foresatt 1) 

 Navn  Personnummer (11 siffer)  Telefon 

   

  

D. SAMBOER/EKTEFELLE/PARTNER (med samme folkeregistrert adresse som barn og foresatt 1) 

 Navn  Personnummer (11 siffer)  Fra dato 

   

 

E. INNTEKTER (må dokumenteres og legges ved søknaden) 

Årsinntekt fra siste skattemelding (post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1) 
 Personnummer, 11 siffer: 

 Brutto inntekt i kroner 

 Foresatt 1  

 Foresatt 2/samboer/ektefelle/partner  

  
 Informasjon: 
 Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Dette fremkommer   
 av Skattemeldingen i postene 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1. 
 
 

 

F. VARIG NEDGANG I INNTEKT / MANGLENDE SKATTEMELDING (må dokumenteres og legges ved søknaden) 

Fylles ut ved varig nedgang i inntekt eller ved manglende skattemelding 
 Personnummer, 11 siffer: 

 Brutto inntekt i kroner 

 Foresatt 1  

 Foresatt 2/samboer/ektefelle/partner  

  
 Informasjon: 
 Dersom det er varig nedgang i inntekt sammenlignet med siste Skattemelding eller skattemelding ikke foreligger, må du  
 sende inn annen dokumentasjon sammen med søknaden. Eksempler på slik dokumentasjon: 

• Lønnsslipp/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev e.l. 

• Vedtak fra NAV om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, 
fødselspenger, introduksjonsstønad 

• Vedtak om sosialhjelp 

• Dokumentasjon fra lånekassen 

• Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift 
 

 

G. UNDERSKRIFT 

  
 Jeg gir med dette samtykke til at Aurskog-Høland kommune kan kontrollere opplysningene jeg har gitt om min  
 inntekt og formue hos skattemyndighetene og NAV. Opplysningene skal kun brukes til å behandle søknad om   
 redusert foreldrebetaling i barnehage/SFO samt gratis kjernetid i barnehage. Jeg er kjent med at kommunen   
 kan be om ytterligere dokumentasjon på husholdningens inntekter og at søknaden vil bli avslått og familien  
 fakturert for høyeste betalingssats dersom nødvendig dokumentasjon ikke mottas.  
  
Jeg er kjent med at uriktige opplysninger til kommunen om inntektsforhold eller sivilstatus, som fører til at  
 redusert foreldrebetaling er innvilget på feil grunnlag, vil medføre krav om tilbakebetaling fra kommunen.  
  

 Sted og dato  Underskrift foresatt 1 
 Barnehage 

  

 Sted og dato  Underskrift foresatt 2/samboer/ektefelle/partner 
 Barnehage 

  

 


