Betalingsregler for barns opphold i Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage

Betalingsterminer
Barnehagebetalingen beregnes med 11 terminer pr. år, og følger barnehageåret.
Første betalingstermin er september måned, og siste betalingstermin er juli måned. August måned er betalingsfri.
For barn som mottar spesialpedagogisk hjelp hjemlet i opplæringsloven, er den tiden av oppholdstiden som
spesialpedagogen arbeider med barnet i barnehagen gratis. Betaling for mat kommer i tillegg, og matordningen i
barnehagen koster for tiden kr. 220,- pr. mnd. Det betales ikke for mat i august måned.

Oppsigelsestid
Skriftlig oppsigelse av barnehageplass må foreldre registrere elektronisk i opptakssystemet.
Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder. Plassen må betales i oppsigelsestiden selv om barnet ikke er
tilstede. Dette gjelder ikke dersom plassen blir overtatt av andre. Ved oppsigelse etter 31.januar må avgift betales
ut barnehageåret ,(t.o.m 31.juli, august er betalingsfri), dersom ikke plassen overtas av andre i løpet av denne
tiden.
Siste år i barnehagen (før skolestart) kan ikke plassen sies opp etter 31.januar. Oppsigelse innen 31.januar
medfører at siste dag i barnehagen vil være 30.april

Fravær
Ved fravær må barnehageplassen betales. Det gis ikke permisjon fra bruk av barnehageplasser.

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, øvrige søsken gis 50% moderasjon.

Redusert barnehagebetaling og levering av inntektsbekreftelse
Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehagen utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede
personinntekt, etter kapittel 12 i skatteloven og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til
maksimalgrensen for foreldrebetaling etter forskrift om foreldrebetaling, § 1.

Dersom husholdningen etter dette har rett på å søke om redusert foreldrebetaling,
skal eget elektronisk søknadsskjema benyttes. Dette finnes på kommunens hjemmeside:
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www.randaberg.kommune.no Se under fanen «barn, unge og
familie», «barnehager», «relaterte skjema», og «redusert foreldrebetaling i barnehage / sfo». Randaberg
Kommune er saksbehandler for slike søknader. Som en husholdning, etter § 3 “Moderasjonsordninger”, tredje
ledd, regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som
bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har
felles barn. Det må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår. Reduksjon i betaling med
tilbakevirkende kraft, innvilges ikke.

Inntekter som må dokumenteres:
Dokumentasjonskrav for inntekstberegning er som hovedregel siste års selvangivelse, samt
nydatert inntektsbekreftelse. Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldende nasjonalt fastsatte føringer. Ingen
skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede personinntekt, etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig
kapitalinntekt.

Følgende regnes ikke som inntekt og skal ikke bekreftes:
Barnetrygd, bostøtte, grunn- og hjelpestønad, sosial stønad, lån og stipend.

Betalingsmåte er via E faktura:
E faktura er betalingsmåten i Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage AS.
Betaling for barnehageplassen trekkes i starten av hver måned.

Manglende betaling kan føre til at en mister barnehageplassen jfr. bestemmelser i Ze-Bra Steindal
Gårdsbarnehage sine vedtekter.
Betalingssatser – maksimalpris:
Ny maksimalpris fra 01.01.17 er 2 730 kroner pr. mnd, august er betalingsfri, totalt 30 030 kr pr år. for
heltidsplass
I tillegg kommer matpenger på kr. 220 kr pr. mnd.

NB! Dersom det blir endringer i nasjonale regler om foreldrebetaling, som får konsekvens for innvilget vedtak,
må foreldre søke på nytt og det vil bli fattet nytt vedtak om redusert betaling

Betalingsreglene er oppdatert pr. 03.01.17. Se bort fra eldre utgaver.
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