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Sendes/afleveres til kommunen Oplyses ved henvendelse

Ansøgning om friplads
(Dagtilbud, fritidshjem, klub og SFO)

Modtaget dato Sagsidentifikation

Aabenraa Kommune

Pladsanvisningen

Tinglev Midt 2

6360 Tinglev

Tlf. 73 76 76 76

Internet: www.aabenraa.dk

E-mail: post@aabenraa.dk

Nej Ja, ændringen indtræder pr.

ÆndringsdatoÆndring til tidligere ansøgning

Ansøger
PersonnummerNavn

Enlig Gift Samlevende med en anden person i et ægteskabslignende forhold
PersonnummerÆgtefælles/samlevers navn

Civilstand

      -    

      -    

Adresse Evt. e-mail

Navn

Børn, der søges friplads til
Udfyldes kun ved

1. gangsansøgning

Personnummer

      -    

      -    

      -    

Har ansøger forsørgelsespligt  over for
andre hjemmeboende børn under 18 år JaNej

Hvis ja, antal

Dato, ansøger Dato, ægtefælle/samlever

Tilbuddets/dagplejerens navnOptagelsesdato

Hvis ansøger og/eller ægtefælle/samlever er stu-
derende, oplyses hvornår studiet forventes afsluttet

Bemærkninger Indkomst i alt

=

Fradrag f. børn  (antal x 7.000 kr)

-

Positiv netto kapitalindk. 
(f.eks. renteindtægter)

Aktieindkomst

Kroner årligt

Kroner årligt

Positiv netto kapitalindkomst

+

Aktieindkomst

+

Anden skattepligtig indkomst

Aktuelle indtægtsforhold
(Dokumentation vedlægges) Ægtefælle/samlever

Uge  14.dag   Md.

B-indkomst

S.U.

Pension

Kontanthj.

Dagpenge

Anden skattepligtig indkomst

+

Uge  14.dag   Md.

Uge  14.dag   Md.

Uge  14.dag   Md. Kr. Kr.

Forbeholdt kommunen

A-indkomst

B-indkomst

+

O-indkomst

+

Ansøger

Uge  14.dag   Md.

Uge  14.dag   Md.

Uge  14.dag   Md.

Uge  14.dag   Md.

Kroner årligt

Kroner årligt

Personlig indkomst (For opgø-

relse af personlig indkomst se side 2)

Dato Underskrift(er) Telefonnr. i dagtimerne

Erklæring og underskrift
Jeg erklærer mig bekendt med, at jeg har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i de ovenstående familie-
mæssige og økonomiske forhold, og at jeg er vidende om mine pligter og rettigheder med hensyn til oplysningspligt
m.v., som angivet i afsnittet om persondataloven på side 2.

Beregningsgrundlag

=

Fradr. f. enlig forsørger (56.559 kr)

-
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Ansøgning om friplads (Dagtilbud, fritidshjem, klub og SFO) (gældende for 2015)

Den personlige indkomst opgøres som: Bruttoindkomsten ÷ AM-/ATP-bidrag. Desuden kan bidrag til visse personlige
pensionsordninger fratrækkes. Kommunen kan være dig behjælpelig med yderligere afklaring.

Opgørelse af personlig indkomst

Ifølge persondataloven har kommunen pligt til at oplyse om følgende

Du bedes besvare spørgsmålene på blanketten for at lette
kommunens behandling af din henvendelse, jf. retssikker-

hedslovens § 11, stk. 1.
Efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2, og bek. nr. 441 af
6. maj 2014 om dagtilbud, § 31 og bek. nr. 868 af 24. juni
2011 om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge, §
57 og § 80, har du pligt til straks at underrette kommunen
om ændringer i de oplyste forhold. Forkerte eller
manglende oplysninger kan medføre, at der rejses krav
om tilbagebetaling af tilskud til egenbetalingen, jf.
dagtilbudslovens § 93. Endvidere kan du – hvis du ved
grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplys-
ninger – idømmes bøde efter retssikkerhedslovens § 12b

eller tiltales efter straffelovens § 289a.

Til beregning og kontrol kan kommunen uden dit samtykke
indhente oplysninger – bl.a. ved samkøring af data – om
økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder, her-
under kommuner og arbejdsløshedskasser, jf. retssikker-

hedslovens § 11a, stk. 2, 4 og 5. Kommunen har endvide-
re adgang til en virksomheds lokaler og arbejdssteder med
henblik på at kontrollere de lønudbetalinger, som danner
grundlag for den økonomiske friplads, Ved besøget kan
kommunen udspørge de ansatte om navn, adresse, fød-
selsdato, ansættelsesperiode, løn- og ansættelsesforhold
og hvilke sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, de
modtager, og kommunen kan pålægge arbejdsgiveren at
registrere de ansattes arbejdstider mv. jf. retssikkerheds-
lovens § 12a.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og vide-
regiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, pri-
vate virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på op-
lysningerne eller samarbejder med kommunen.

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen
behandler om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger
rettet.

Økonomisk friplads betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud, fritidshjem, SFO
eller klubtilbud m.v. eller lader betalingen helt bortfalde.

Dit barn kan få økonomisk friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser.

Information om muligheden for økonomisk friplads

Så snart du har fået en plads til dit barn i et dagtilbud, fritidshjem, SFO eller klubtilbud mv. kan du kontakte din kommune
og få beregnet, om dit barn kan få hel eller delvis økonomisk friplads. Du kan også gå ind på www.borger.dk eller
eventuelt din kommunes hjemmeside og få lavet en fripladsberegning.

Vil du søge friplads, skal du udfylde blanketten og sende/afl evere den til din kommune sammen med dokumentation for
din aktuelle indkomst i form af lønseddel m.v.

Hvis dit barn får bevilget hel eller delvis økonomisk friplads, skal du huske at orientere kommunen, når din indtægt
stiger. Du har pligt til at orientere kommunen om varige stigninger i indtægten i årets løb eller andre forhold, der har
betydning for retten til friplads.

Du kan få mere information om økonomisk friplads ved at henvende dig til kommunen.

Reglerne for økonomisk friplads fremgår desuden af bek. om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-,
fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen).

167.739 kr. til 509.699 kr.

Under 164.101 kr.

164.101 kr. til 167.738 kr.

Indtægt

509.700 kr. og derover

Fripladsskala i 2015-niveau

For at kunne få fradrag for kr. 57.407 som enlig forsøger i vurderingen af økonomisk fripladstilskud er der krav om at
du reelt er enlig. Afgrænsningen af ”reelt enlig forsørger” følger i videst muligt omfang afgrænsningen af enlige forsør-
gere i relation til børnetilskud. Du kan læse mere i ”Vejledning om regler for økonomisk fripladstilskud til enlige forsør-
gere til en plads i dagtilbud m.v.” nr. 104 af 20. november 2009, som du fi nder på www.retsinfo.dk.

Enlig forsørger

Egenbetalingen forhøjes med 1pct. for hver 3.638 kr.'s indtægtstigning

0 procent

5 procent

Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling

100 procent
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