Høylandet kommune
Servicekontor

Dato: 11.11.2021

Notat
Betalingssatser for barnehage, skolefritidsordning, musikk- og kulturskolen 2022
Barnehage
Maksimalgrensen for foreldrebetaling ble i statsbudsjettet for 2020 økt fra kr 3.230 til kr 3.315,- – dvs. en
økning på 2,63 %.
Jfr. forslag til statsbudsjett for 2022 er inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer
er satt til kr 598.825 pr. år fra 01.08.2022.
Kostprisen er økt i hht deflatoren i statsbudsjettet, 2,5 % for 2022
Nye satser fra 01.01.2022
1/5 plass barnehage
2/5 plass barnehage
3/5 plass barnehage
4/5 plass barnehage
5/5 plass barnehage

kr 829,kr 1 492,kr 2.321,kr 2 815,kr 3.315,-

Kostpenger kr 90,Kostpenger kr 178,Kostpenger kr 270,Kostpenger kr 357,Kostpenger kr 445,-

Søskenmoderasjon:
2. barn betaler 70% av egentlig sats.
Ytterligere barn betaler 50% av egentlig sats.
Betalingen innkreves månedsvis.
Bestemmelsene om oppsigelsestid/redusert betaling finnes for øvrig i vedtektene for barnehagen.
Kjøp av ledige enkelt dager kr 205,- pr. dag - ingen søskenmoderasjon
I regjeringen Støres tilleggsforslag til statsbudsjett foreslås maksprisen senket til kr 3.050 pr. måned med
virkning fra 1. august 2022.
Nye satser fra 01.08.2022
1/5 plass barnehage
2/5 plass barnehage
3/5 plass barnehage
4/5 plass barnehage
5/5 plass barnehage

kr 763,kr 1 373,kr 2.135,kr 2 593,kr 3.050,-

Kostpenger kr 90,Kostpenger kr 178,Kostpenger kr 270,Kostpenger kr 357,Kostpenger kr 445,-
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Skolefritidsordningen
2,5 % økning, samme økning som deflatoren i statsbudsjettet for 2022

1. SFO som er innenfor ordinær skoletid og skolerute er som tidligere gratis.
2. For tid ut over vanlig skoletid 09:00 - 14:35 betales:
a. inntil 8 timer pr. uke
kr 547,- pr. mnd.
b. inntil 12 timer pr. uke
kr 841,- pr. mnd.
c. inntil 16 timer pr. uke
kr 1.892,- pr. mnd.
d. over 16 timer pr. uke kr 1.635,- pr. mnd.
3. For plassering i skolens fridager og i ferier beregnes kr 205,- pr. dag.
4. Betaling skjer månedsvis og beregnes etter påmelding ved skolestart hvert år.
5. Tilbudet er åpent for alle elever i 1. - 4. klasse, og for barn med særskilt behov på 5. – 7. årstrinn
6. Jfr. forskrift til opplæringslova – kap. 1B og §1B-1 kan foreldre søke kommunen om reduksjon i
foreldrebetalinga for skolefritidsordningen på 1. – 4. trinn, slik at den pr. elev utgjør maksimalt 6 % av
inntektene til husholdningen.
7. Jfr. forskrift til opplæringsloven – Kap. 1B og §1B-3 tilbys barn med særskilte behov, jfr. opplæringslova
13-7 på 1. – 7. årstrinn gratis SFO.

Satser for musikkskolen
2,5 % økning, samme økning som deflatoren i statsbudsjettet for 2022

1.
2.
3.
4.

elevplass
elevplass (20% red.)
elevplass (35% red.)
elevplass

kr 3.044,kr 2.435,kr 1.978,kr 1.978,-

• Gruppeundervisning - flere enn 6 elever : kr 1076,- pr. semester. Ingen søskenmoderasjon.
• Undervisning av voksne: kr 4.200,- pr. semester - ingen familiemoderasjon.
• Tapt undervisning godskrives kostnad med kr 71,- pr. undervisningstime.
(jfr, sak 28/11 i KS 16.06.2011)
Betalingen innkreves for hvert semester.

