FORÆLDRE
Takster for Fritidstilbud fra 1. januar 2018
Fritids- og Ungdomsklubber
4. klasse til 6. klasse
1/3 medlemskab (1 – 10 timer pr. uge)*
2/3 medlemskab (11 – 20 timer pr. uge)*
Fuldt medlemskab (21 – 30 timer pr. uge)
Enkeltstående aktiviteter

Forældrebetaling
pr. måned
240 kr.
477 kr.
718 kr.
36 kr.

*Differentieret kontingent i Fritidsklub (gælder kun
udvalgte klubber)
Det har tidligere været muligt at blive tilmeldt differentieret kontingent i Fritidsklub. Fra 1. august 2017 er dette ikke muligt mere,
medmindre barnet før 1. august 2017 var indmeldt på differentieret kontingent.
7. klasse – 18 år
1/3 medlemskab (1 – 8 timer pr. uge)**
2/3 medlemskab (9 – 16 timer pr. uge)**
Fuldt medlemskab (17 – 25 timer pr. uge)
Enkeltstående aktiviteter

Forældrebetaling
pr. måned
84 kr.
168 kr.
253 kr.
13 kr.
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**Differentieret kontingent i Ungdomsklub
I nogle ungdomsklubber er der mulighed for at tilmelde sig særligt tilrettelagte aktiviteter, f.eks. madaften, fodboldturnering,
projektforløb eller lignende, til et lavere kontingent. Hvis dette er
tilfældet i din ungdomsklub, kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der er tale om på klubbens hjemmeside.
Områder med reduceret takst
4. klasse til 6. klasse
7. klasse til 18 år

221 kr. pr. år
110 kr. pr. år

Disse klubber er omfattet af reduceret takst:
• Klub2teket/Legepladsen Kappelvænget
• Klubben Rosenhøj
• KIG – Klubberne i Gellerup
• KLUB3 – Ungemiljø Sødal
• Fritidscenter Toveshøj
• Fritidshuset Ellekjær
Økonomisk fripladstilskud
Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis
husstandens beregnede årlige indtægt er mellem 173.801 kr. og
539.799 kr. kan der bevilges delvis økonomisk fripladstilskud. Er
husstandens beregnede årlige indtægt under 173.801 kr. bevilges
der fuldt fripladstilskud.
Indtægtsgrænserne forhøjes med 60.801 kr. for enlige forsørgere.
Er der mere end 1 barn under 18 år i husstanden, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.
Der ydes ikke søskendetilskud til børn i klub.
Hvis din månedlige betaling er under 10 kr. modtager du ikke en
opkrævning hver måned. Først når beløbet samlet overstiger 10
kr. modtager du en opkrævning.
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