Takstblad for Langsø Friskole og Børnehus pr. 1.1.2021
Skolepenge Langsø Friskole
•
•

Der opkræves et indmeldelsesgebyr pr. familie svarende til 1 måneds skolepenge på 1050 kr.
Ved børn i både Langsø Børnehus og Langsø Friskole ydes en familierabat på 100 kr. på
skolepengene på ældste barn.

Skolepenge - priser
• For 1. barn betales 1050 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
• For 2. barn betales 525 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
• For 3. barn betales 265 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
SFO/ SFO-klub (SFO: elever i 0.-3. klasse. SFO-klub: 4.-8. klasse):
• Alle børn på Langsø Friskole har mulighed for at deltage i skolens fritidsordninger enten SFO eller
juniorklubben.
Fuldtidspladser:
• For 1. barn betales 890 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
• For 2. barn betales 445 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
Halvdagspladser:
• Morgenplads 275 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
• Eftermiddagsplads 640 kr. pr. måned i 11 mdr. pr. år.
Søskendemoderation er altid på billigste plads
SFO Klub for 4.-8. klasse
Klub tre eftermiddage om ugen 425 kr. pr. mdr.
Feriepasning:
• Bestyrelsen har indført feriepasning for børn, som normalt ikke går i SFO til 310 kr. pr. uge, i uger
hvor skolen er lukket. Dette gælder kun for uger hvor SFO eller børnehus er åben.
•

Børn som er tilknyttet SFO kan få feriepasning på fuld tid ud fra nedenstående priser (Dette gælder
kun for uger hvor SFO eller børnehus er åben):

•
•
•
•

Morgenpasningsbørn 155 kr. pr. uge
Eftermiddagspladsbørn 65 kr. pr. uge.
Klubbørn 115 kr. pr. uge.
Langsøbus SFO 145 kr. pr. uge. Feriepasning kan ske i både SFO i børnehus regi.

Feriepasningen kan ske i både SFO og Børnehusets regi.
Busordning.
Langsø Friskole har egen busordning som pt. kun kører til og i Ørumområdet. For børn som er tilknyttet
denne ordning betales et SFO-busgebyr på 310 kr. pr mdr. som dækker ophold i SFO til busafgang samt
tilskud til busdriften. Børn som kører med bussen, men som ikke er afhængig af SFO til busafgang, betaler
ikke SFO-busgebyr. SFO-busgebyret dækker kun for betaling på skoledage. Er der behov for pasning i
skoleferie se ovenfor i afsnit om feriepasning.

Friplads:
Der kan være mulighed for at søge om fripladstildeling eller delvis friplads iht. reglerne fra
fordelingssekretariatet—Se deres hjemmeside: www.fordelingssekretariatet.dk Kig i menu pkt. 3—Tilskud.
Indkomst grænserne gælder alene biologiske forældre.
Der er desuden mulighed for at søge skolens støtteforening om tilskud til betaling af skolepenge - kontakt
støtteforeningen herom

Langsø Børnehus
Vuggestuen – priser:
• Forældrebetaling inkl. mad pr. mdr. 3.825,00 kr.
• Formiddagsplads ink. mad pr. mdr. 2.570,00 kr.
• Eftermiddagsplads eks. Mad 1.860 kr.
• Deltidsplads (10 x halvdagsklip) pr 14. dag 2.650 kr.
• Ekstra klip deltid 505,00 kr.
Barnet skal selv have barnevogn og bleer med.
Der betales vuggestuepris til og med den mdr. barnet fylder 2,11 år
Børnehaven – Priser:
• Forældrebetaling pr. mdr. 2.320,00 kr. ink. mad (410,-)
• Formiddagsplads ink. mad pr. mdr. 1.565,00 kr.
• Eftermiddagsplads eks. Mad 1010 kr.
• Deltidsplads (10xhalvdagsklip) pr 14. dag 1.575,00 kr.
• Ekstra klip deltid 355,00 kr.
Rabat/tilskud
• Til familier med flere børn i Langsø Vuggestue og børnehave, ydes der 50% rabat på billigste takst.
• Der gives rabat på skolepenge, hvis der er søskende i børnehaven eller vuggestue.
• Forældre kan søge hel/delvis friplads hos kommunen.

For både skole og børnehus er følgende gældende:
Skolekredsen
Forældre til skolebørn og børn i Langsø Børnehus skal ved start indmeldes i skolekredsen. Beløbet er 300,pr. familie og 150,- for enlige i årlig kontingent. Kontingentet betales i december. Indmeldelsen indbefatter
også medlemskab af Dansk Friskoleforening: http://www.friskoler.dk/
Medlemskabet af skolekredsen giver adgang til at vælge og opstille til Langsø Friskole og Børnehus bestyrelse.

Betaling
• Der opfordres til PBS-tilmelding.
• Manglende betaling kan forfølges efter dansk lov.
• Det er for både skole, SFO og børnehus juli mdr. som er betalingsfri.
• Ved for sen afhentning i SFO, klub og børnehave opkræves et gebyr på 250,00 kroner som pålægges
den kommende måneds rate.
Udmelding
For Langsø Friskole og Børnehus er gældende, at udmelding sker med udgangen af løbende måned + en
måned efter modtagelsen.
Ring hvis du er i tvivl.
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