
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Reduktion af forældrebetaling fra den 15. april  

Kære forældre  

 

Vi skriver til jer, idet regeringen og samtlige partier i Folketinget har indgået en aftale om reduktion af 

forældrebetaling for daginstitutioner, dagplejer og SFO. Reduktionen gælder for genåbningsperioden fra 

den 15. april 2020.  

 

Hvilken betydning har det for jeres forældrebetaling? 

Hvis jeres barn har været indmeldt i en kommunal daginstitution eller SFO for 0. – 5. klasse, og 

institutionen kun har haft åbent for nødpasning, så er I berettiget til at få reduceret jeres forældrebetaling 

fra den 15. april og frem til institutionen genåbnede. 

 

I Solrød Kommune havde alle daginstitutioner og SFO for 0. – 5. klasse kun åbent for nødpasning den  

15. april.  

 

Fra den 16. april og frem til den 20. april genåbnede alle kommunens daginstitutioner og SFO for 0. – 5. 

klasse.  

 

 Den 16. april genåbnede: 

Dagplejen, de ”rene” børnehaver og de ”rene” vuggestuer, vuggestuerne i de integrerede institutioner 

samt SFO for børn fra 0. – 3. klasse.  

 

 Den 17. april genåbnede: 

SFO for børn fra 4. – 5. klasse 

  

 Den 20. april genåbnede: 

Børnehaverne i de integrerede institutioner, vuggestue/dagpleje for ny indmeldte børn samt SFO for 

nye børn fra børnehaverne.  

 

Hvilke dage vil der være reduktion for forældrebetalingen? 

I vil få reduktion fra den 15. april og frem til den dag, jeres barns daginstitution/SFO genåbnede. 

Reduktionen vil kun blive beregnet på hverdage.  

 

Dvs. at hvis jeres barns daginstitution/SFO genåbnede den 20. april, vil I modtage reduktion for dagene 

den 15. april, 16. april og 17. april.  

 

Reduktionen vil blive reguleret i forældreopkrævningen for juni måned. Hvis jeres barn er udmeldt fra den 

30. april og frem til den 31. maj, vil jeres tilgodehavende blive indsat på den NemKonto, der er knyttet til 

forældreopkrævningen.  Hvis I skylder Solrød Kommune penge for manglende indbetaling til  

dagtilbud, SFOI eller SFOII, vil beløbet blive modregnet af Solrød Kommune, og jeres gæld vil derved blive 

nedskrevet.  

 

 

 



 

 
SIDE 2/2 

 

Har I spørgsmål om reduktion af forældrebetalingen, kan I komme i kontakt med Læring og Udvikling ved 

at sende en mail til laeringogudvikling@solrod.dk  

 

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 
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