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Barnomsorgstaxa inom Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor. 
 
Betalningsvillkor 

För varje barn med barnomsorgsplats debiteras en månadsavgift. Avgiften debiteras 12 månader per år.  

Månadsavgiften tas alltid ut så länge plats finns anvisad och står till förfogande för inskrivet barn. Avdrag medges således inte vid 

t ex semester, sjukdom etc. eftersom barnet disponerar en plats i verksamheten. Avgiftsfri inskolning gäller 1 vecka. 

Betalning sker i efterskott den 1: a i varje månad. Fullgörs inte betalningen trots påminnelser avstängs barnet från vår verksamhet. 

 

Uppsägning 

Uppsägningstiden är 60 dagar och avgift debiteras under uppsägningstiden. Uppsägning av plats ska ske skriftligen. 

Vid övergång till lägre timintervall gäller uppsägningstiden 30 dagar. 

 
Avgift 

Ni som önskar en lägre avgift än angivna maxbelopp (sammanlagd bruttolön lägre än 54 830 kr/mån för 2023), ska 
redovisa hushållets inkomster på blanketten Inkomstuppgift. Blanketten finns att hämta på förskolorna och vår hemsida. 

 
 Avgiftstaxan gäller för ensamförälder och gifta/sammanboende föräldrar. Huvudregeln är att avgiftsberäkningen görs för det hushåll 

barnet är folkbokfört i. Om barnets vårdnadshavare bor tillsammans med en person som inte är förälder till det barn för vilket avgift 

skall fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande. Barn till föräldrar som är arbetslösa och föräldralediga med yngre syskon, har 

rätt till förskoleverksamhet med 15 timmar per vecka. I de fall ett hushåll har mer än ett barn i förskola och skolbarnomsorg räknas det 

yngsta barnet som barn 1, det näst yngsta som barn 2 osv. 

 

Avgiftsgrundande inkomst utgörs av den sammanlagda inkomsten av: 

 

Lön och andra ersättningar 

Föräldrapenning 

Sjukpenning 

Arbetslöshetsersättning 

Vuxenstudiebidrag 

Inkomst av näringsverksamhet 

Pension (ej barnpension) 

Sjukbidrag 

Rehabiliteringspenning 

Skattepliktigt vårdbidrag 

Skattepliktigt utbildningsbidrag 

Livränta 

Periodisk understöd 

Arvoden 

 

 

Inkomstuppgifter skall styrkas med intyg från arbetsgivare, försäkringskassa, A-kassa, arbetsförmedling eller skattemyndighet. 

Förändring i inkomst från en månad till en annan som påverkar avgiftens storlek anmäls omgående på blanketten Inkomstuppgift. 

 

Omsorg under 20 tim/vecka  

Barn 1:    1 426 kr/mån eller 2,6 % av inkomsten vid högst 54 830 kr 

Barn 2:       877 kr/mån eller 1,6 % av inkomsten vid högst 54 830 kr 

Barn 3        329 kr/mån eller 0,6 % av inkomsten vid högst 54 830 kr 

Barn 4: - 

 

Omsorg 20 tim/v eller mer  

Barn 1:    1 645 kr/mån eller 3,0 % av inkomsten vid högst 54 830 kr 

Barn 2:    1 097  kr/mån eller 2,0 % av inkomsten vid högst 54 830 kr 

Barn 3:       548  kr/mån eller 1,0 % av inkomsten vid högst 54 830 kr 

Barn 4: - 

 

För barn i allmän förskola med vistelsetid 15 – 19,99 timmar reduceras avgiften året runt med 40 %. 

För barn i allmän förskola med vistelsetid över 20 timmar reduceras avgiften året runt med 20% 

För barn i allmän förskola med vistelsetid upp till 15 timmar gäller avgiftsbefrielse året runt. 

 

Lovdagsomsorg 
De 3-4- och 5 åringar som har 15 timmarsplacering och är i behov av placering på lov kan ansöka om plats på förskolan under loven. 

Ansökan om lovplacering görs halvårsvis före 1 mars och 1 september. 

Avgiften är 1.097 kr/termin och betalas i förskott. Syskonrabatt utgår ej. 


