Førde kommune

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE OG GRATIS KJERNETID
Det er 2 moderasjonsordningar for familiar eller hushaldningar med låg inntekt, men du brukar same søknadsskjema.
1. Redusert foreldrebetaling:
Hushaldningar som har ei samla person- og kapitalinntekt som er lågare enn 533 500 kroner per år kan søke om redusert
opphaldsbetaling.
2. Gratis kjernetid:
Frå 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til
å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1. august 2018 er denne inntektsgrensa sett til 533 500 kroner.
Søknad om moderasjonsordningane må leverast årleg. Søknad sender du til Førde kommune, pb. 338, 6802 Førde.
Foreldrebetaling i barnehage er regulert i Barnehagelova, forskrift om foreldrebetaling § 3. Vedtak om avgift for foreldrebetaling
i barnehage kan påklagast etter Forvaltningslova § 28 andre ledd.
BARNEHAGE
Namn

BARN i barnehage i Førde
1. barn - Namn på barnet:

2. barn - Namn på barnet:

3. barn - Namn på barnet:

FØRESETT 1 (mor / far, mottakar av brev og faktura)
Namn

Fødselsdato

Adresse

Sivilstand

Telefon privat

Einsleg

Gift/partnar

Sambuar

Separert/skilt

Postnummer og poststad

Enke/enkemann

FØRESETT 2 (mor / far)
Fødselsdato

Namn

PERSON- OG KAPITALINNTEKT TIL FORELDRE/FØRESETTE/SAMBUARAR
Inntekt

Inntekt føresett 1 (kr.)

Inntekt føresett 2 (kr.)

Person- og kapitalinntekt i siste sjølvmelding (kr.)
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Person- og kapitalinntekt:
Utrekningsgrunnlaget er hushaldninga si (ektefelle/partnar/sambuar) samla skattepliktige person- og kapitalinntekt.
Person- og kapitalinntekt kjem fram på sjølvmeldinga.
Krav til dokumentasjon:
 Siste sjølvmelding
Dersom inntekta er endra frå siste sjølvmelding, eller om du manglar sjølvmelding, må annan dokumentasjon også
leggast ved. Sjå oversikt nedanfor.
ENDRA INNTEKTSFORHOLD

– fyllast kun ut om du skal melde frå om endring av inntekt

Inntekt

Inntekt føresett 1 (kr.)

Inntekt føresett 2 (kr.)

Forventa inntekt inneverande år
Ved endring av inntekt:
Dersom det er ein vesentleg og varig endring i inntekta til hushaldninga i løpet av året, skal ny søknad og dokumentasjon
på inntekt sendast inn, slik at rett sats for foreldrebetaling kan reknast ut.
Døme på dokumentasjon:
* Lønnslipp/stadfesting frå arbeidsgjevar på brutto månads-/årslønn
* Dagpengar, uføretrygd, sjukpengar, AAP (arbeidsavklaringspengar), pensjon ol.
* Fødselspengar
* Vedtak frå sosialkontor
* Dokumentasjon frå Statens Lånekasse
* Kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad
* Overgangsstønad
Siste sjølvmelding må leverast også når det vert søkt om endring av foreldrebetaling.

UNDERSKRIFT
Stad

Foreldre / føresette / sambuar si underskrift

Foreldre / føresette / sambuar si underskrift

Dato

FYLLAST UT AV ADMINISTRASJON
Fastsatt avgift

Frå månad / år

Signatur

Kontrollsignatur

Dato
Kommentarar
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