
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonen har åbent 
Mandag – fredag kl. 9-14 
 

 

Kære forældre med børn i dagpleje, daginstitution, SFO og klub i Roskilde Kommune 

 

I får hermed en orientering om de takster, der gælder for 1. januar 2023 i Roskilde 

Kommune. 

 

Vær opmærksom på at der kan gælde andre takster, hvis barnet benytter ”Frit Valg over 

kommunegrænsen”. 

 

Oversigt over dagpleje- og institutionstakster 1. januar 2023 

 

November 2022 

 

Fuldtidspladser  

Pasningstype                                     Taksten pr. måned  

Dagpleje med mad                                                                                      3.611 kr. 

Vuggestue uden mad                                                                                    3.611 kr. 

Børnehave uden mad                                                                                    1.890 kr. 

Mad i vuggestue og børnehave                                                        709 kr. 

Skolefritidsordning                                                      2.081 kr. 

Morgenpasning                                                        139 kr.   

Klub                                                        435 kr.  

 

Deltidsplads 

Pasningstype                                      Taksten pr. måned  

Dagpleje med mad                          30 timer pr. uge                         2.576 kr. 

Vuggestue uden mad                       30 timer pr. uge                         2.576 kr. 

Børnehave uden mad                       30 timer pr. uge                         1.387 kr. 

 

Kombinationstilbud  

Pasningstype                                      Taksten pr. måned  

Dagpleje med mad                        42,5 timer pr. uge                      3.178 kr. 

Dagpleje med mad                           30 timer pr. uge                         2.576 kr. 

Dagpleje med mad                           20 timer pr. uge                         2.095 kr.                                

Vuggestue uden mad                    42,5 timer pr. uge                      3.178 kr. 

Vuggestue uden mad                       30 timer pr. uge                         2.576 kr. 

Vuggestue uden mad                     20 timer pr. uge                         2.095 kr. 

Børnehave uden mad                    42,5 timer pr. uge                      1.679 kr. 

Børnehave uden mad                       30 timer pr. uge                         1.387 kr. 

Børnehave uden mad                       20 timer pr. uge                         1.153 kr.  

 

• Der opkræves kun for SFO i 11 måneder, juli måned er betalingsfri 

• Morgenpasning i SFO´erne for elever i 3. klasse fra 3. maj til skolestart efter 

sommerferien  

• Klubber tilbydes til og med 7. klasse 

• KLUB UNG er for unge mellem 13 og 17 år – tilbuddet er gratis for børn, der bor 

i Roskilde Kommune. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Søskenderabat 
Hvis du har mere end et barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat, hvis 
børnene har samme folkeregisteradresse. Du får ikke rabat til den dyreste plads, men 
efterfølgende søskende får 50 % i rabat. Børn, som går i klub, kan ikke få 
søskenderabat. 
 
Fripladsregler 

Er husstandens samlede aktuelle A-indkomst under 601.200 kr. årligt, kan I få et tilskud 

fra kommunen, som helt eller delvist dækker jeres udgifter til pasning, alt efter 

indkomstens størrelse. Har I mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, trækkes der ved 

beregningen af fripladstilskuddet automatisk 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag 

for hvert barn ud over det første barn, når fripladstilskuddet beregnes. Er du enlig 

forsørger, vil du få trukket 67.719 kr. fra i indkomstgrundlaget, før beregningen af 

fripladstilskud.  
 
Indbetalingsregler 

Betaling opkræves månedsvis forud. Kommunen sender et girokort, til din e-boks. Husk 

at betale til tiden. Ved for sen indbetaling løber der 1% i renter på pr. påbegyndt måned, 

samt et rykkergebyr på 250 kr. Renter og gebyr opkræves sammen med næste måneds 

betaling. For at undgå for sen indbetaling er det en god idé at blive tilmeldt BS 

(Betalingsservice). Kommunen opkræver automatisk betaling for ny indmeldte børn over 

BS, hvis der i forvejen opkræves via BS. Hvis man skylder for manglende betalinger, kan 

kommunen modregne op til 100 % i Børnefamilieydelsen. 
 
Opsigelsesvarsel 
Opsigelsesvarslet er 1 måned i alle Roskilde Kommunes institutioner. Du kan udmelde dit 
barn fra den 30/31. eller den 15. i hver måned via selvbetjeningsløsningen på 
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=roskilde&k=265 
 
Betalingsprincipper 
Det er institutionstilbuddet og ikke alderen på barnet der afgør, hvilken institutionstakst 
du skal betale. I praksis betyder det: 

• at børn i integrerede institutioner i alderen indtil 3 år skal betale vuggestuetakst - og 
fra den måned hvor barnet fylder 3 år, betales børnehavetakst 

• at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst  

• at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst  

• at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst 

• at børn, der går i SFO, skal betale SFO-takst  
 

Lukkedage i 2023 

• 1. maj 

• Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 

• Grundlovsdag 

• Dagene mellem jul og nytår, inklusive den 27. og 29. december 

• Kommunens dagpleje og daginstitutioner er lukkede onsdag før skærtorsdag 

• SFO og klubber er lukket mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen (før skærtorsdag)  

• Se samlet oversigt over lukkedage på https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-
selvbetjening/borger/familie-og-born/dagtilbud/lukkedage-i-dagtilbud-i-roskilde-
kommune/ 
 

På lukkedagene arrangeres der nødpasning i daginstitutionerne, men ikke i SFO og 
klubber. Information om nødpasning bliver lagt på hjemmesiden som en nyhed i 
perioden op til lukkedagene. 
 
 

http://roskilde.dk/borger/familie-og-boern/familieydelser
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=roskilde&k=265
https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/familie-og-born/dagtilbud/lukkedage-i-dagtilbud-i-roskilde-kommune/
https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/familie-og-born/dagtilbud/lukkedage-i-dagtilbud-i-roskilde-kommune/
https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/familie-og-born/dagtilbud/lukkedage-i-dagtilbud-i-roskilde-kommune/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt til forældrebetaling 
Hvis du ønsker at søge om at få nedsat forældrebetalingen, skal du gøre det digitalt på  
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=265&p=borgerdk 
Har du spørgsmål til forældrebetalingen, kan du ringe til Roskilde Kommune  
på tlf. 46 31 30 00. 

 

 

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=265&p=borgerdk

