
Fripladstilskud 
Her kan se læse mere om muligheden for at søge økonomisk fripladstilskud og finde 
fripladsgrænserne. 

Selve beregningsgrundlaget for fripladsgrænserne kan downloades i et såkaldt pdf-format. For at 
åbne det, kræves det gratis hjælpeprogram, Adobe Acrobat Reader. 

Hvis du vil søge fripladstilskud elektronisk eller ændre en eksisterende økonomisk friplads, skal du 
søge på Digital Pladsanvisning med din NemId.  

Ansøgning om fripladstilskud 

Der kan kun søges om økonomisk fripladstilskud i Halsnæs Kommune, hvis man har bopæl i Halsnæs 
Kommune. Har man bopæl i en anden kommune, skal der søges om økonomisk fripladstilskud i 
denne.  

Fripladstilskud 

I henhold til ministeriet for børn, undervisning og ligestillings bekendtgørelse om kommunens tilskud 
til brug for dag- og fritidstilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v., kan der efter 
ansøgning bevilges økonomisk fripladstilskud. Økonomisk fripladstilskud kan bevilges i forbindelse 
med børns ophold i daginstitution, dagpleje, skolefritidsordning, klub og §11 institutioner og 
Privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven §19 og §20. Forældre er efter ansøgning berettiget til økonomisk 
fripladstilskud, når de søger med en aktuel husstandsindtægt, omregnet til en årsindtægt, som ligger 
inden for fripladsgrænserne. 

Regler for økonomisk fripladstilskud 

Samlet aktuel hustandsindkomst for alle personer tilmeldt adressen lægges til grund for beregningen. 

Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes de nævnte indtægtsgrænser med 7.000 kr. 
for hvert barn ud over det første. Ændres børnetallet i hjemmet, skal du ansøge på ny og angive det 
nye antal af børn under 18 i hjemmet.  

Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, som er gift eller lever i et samlivsforhold med en 
anden person, sker der en sammenlægning af indtægterne i husstanden. Bor et barn af ikke-
samlevende forældre lige meget hos begge forældre, beregnes fripladstilskud på grundlag af 
husstandsindkomsten hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret. 

Ved indkomstens opgørelse skal der tages hensyn til den samlede aktuelle husstandsindtægt. 
Barnets eventuelle egne indtægter skal ikke medregnes. 

Fripladstilskud bevilges med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter 
ansøgningstidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. Der skal ikke søges om fripladstilskud på ny 
ved institutionsskift, med mindre der er sket ændringer i husstandens indtægt. 

 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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