INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING I SFO FOR 1.- 4. ÅRSTRINN
Moderasjonsordninger for kommunale skolefritidsordninger i Vestre Toten
kommune skoleåret 2022/2023:
1) Foreldrebetalingen for barn på 2.-4. årstrinn skal maksimalt utgjøre 6 prosent
av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.
2) Alle elever på 1. trinn med SFO-plass får automatisk inntil 12 timer gratis SFO
i uka. Dersom husholdningens samlede inntekt er under kr 586 667,- kan
elever på 1. trinn innvilges gratis SFO-plass ut over 12 timer i uka.
3) SFO for elever på 5.-7. årstrinn med særskilte behov skal være gratis for
foreldrene.
Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg.
Det er kommunen (grunnskoleadministrasjonen) der barnet er folkeregistrert som
skal behandle søknad om redusert foreldrebetaling.
Ordningen er søknadsbasert.
Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke
kommunen. Sist tilgjengelige skattemelding blir brukt som dokumentasjon på inntekt.
Dersom du ikke har skattemelding eller denne ikke stemmer med din inntekt i dag,
må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være de siste tre
lønnsslippene fra arbeidsgiver eller vedtak fra NAV.
Virkningstidspunkt:
Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra
1.august, og for ett skoleår av gangen. Frist for søknader gjennom året er 15. i hver
måned for å få redusert betaling fra den 1. i påfølgende måned.
Hvilke inntekter skal regnes med?
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige
kapital- og personinntekt. Med ny maksimalpris vil husholdninger med en samlet
kapital- og personinntekt under kr 586 667,- ha rett til redusert foreldrebetaling
(gjeldende fra 1. august 2022).
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt
bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der
barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlig varig endring av inntekt kan
annen dokumentasjon på inntekt legges fram.
Søknadskjema:
Søknadsskjema ligger på Vestre Toten kommunes hjemmeside. Det kan søkes både
elektronisk og papirbasert.
Søknadsfrist for skoleåret 2022/2023 er 15. oktober 2022, med virkning fra 1. august.
For søknader etter denne dato vil vedtak være gjeldende fra måneden etter.

