Uppdaterad 2019-09-10

FRITIDSTAXOR OCH REGLER FÖR VISTELSE PÅ TRYDE FRISKOLAS FRITIDSHEM
Taxor fr.o.m. 2019-10-01
Makar, sammanboende och
vh med gemensam vårdnad
Timmar i genomsnitt/vecka
0-10 timmar
10-20 timmar
20Vårdnadshavare med
ensam vårdnad
Timmar i genomsnitt/vecka
0-10 timmar
10-20 timmar
20-
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Barn 1 (yngsta barnet)
440
780
860

Barn 1 (yngsta barnet)
340
600
730

Barn 2 (äldsta barnet)
240
390
430

Barn 2 (äldsta barnet)
190
260
310

Faktura skickas till barnets folkbokföringsadress och har förfallodatum den sista i varje
månad.
Vårdnadshavare som inte bor tillsammans men har gemensam vårdnad reglerar själva
betalningen för fritidshemsplatsen.
Vid anmälan till barnomsorgen skall schema lämnas för vistelsetiden av vårdnadshavare. Vid
förändrade förhållanden skall detta ändras omgående.
I de fall ingen uppgift om vistelsetiden lämnas utgår högsta avgiften enligt fritidstaxan.
Vid schema för en eller flera veckor beräknas genomsnittstiden. Tid tillgodoräknas inte om
man varit frånvarande eller om helg infaller under veckan.
För barnomsorg som påbörjas mellan den 16:e och sista dagen i månaden minskas den
fastställda månadsavgiften med hälften.
För barnomsorg som upphör mellan den första och 15:e dagen i månaden minskas den
fastställda månadsavgiften med hälften.
Uppsägning av fritidshemsplats skall göras senast 1 månad innan sista vistelsedagen.
Vid försenad betalning av avgiften påförs dröjsmålsränta. Om vårdnadshavare underlåter att
betala avgiften under två månader avstängs barnet/barnen från barnomsorgen och ingen ny
placering görs förrän skuld är reglerad.
Om betalningen är försenad vid upprepade tillfällen har Tryde friskola rätt att säga upp
platsen vid tredje påminnelsen.
Behövs fritids enstaka dagar kostar det 80 kr/dag.
Fritids öppethållande är normalt helgfria vardagar 06:00 – 18:00, önskas omsorgstid
härutöver (då gäller ej Tryde Friskolas taxor längre) kan vårdnadshavare välja att betala de
faktiska kostnaderna till Tryde Friskola för personal. Beslut om detta fattas av rektor.
Barnets vistelsetid på fritids är den tid då vårdnadshavarna arbetar eller studerar.
Fritids har sommarstängt 3 veckor under sommaren. Behövs omsorg kan plats ordnas på
kommunens sommaröppna fritidshem under den perioden.
Juli månad är avgiftsfri

