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Aabenraa Kommune 
Pladsanvisningen 
Tinglev Midt  2 
6360  Tinglev

Navn

Telefon

E-mail

Kontaktperson

Dato

Sagsidentifikation - KLE 28.09.48Ø47

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

Ændring til tidligere ansøgning

Nej

Ja, ændringen indtræder pr.

Dato

Ansøger

Fornavn(e)

Efternavn

Etage Side/Dør

Postnummer

Personnummer

Husnummer

By

Vejnavn

Telefonnummer i dagtimerne

Civilstand

Enlig

Gift

Samlevende med en anden person i ægteskabslignende forhold

Ægtefælles/samlevers fornavn(e)

Efternavn

Personnummer

Børn, der søges friplads til

PersonnummerEfternavnFornavn(e) Tilbuddets/dagplejerens navnOptagelsesdato

PersonnummerEfternavnFornavn(e) Tilbuddets/dagplejerens navnOptagelsesdato

PersonnummerEfternavnFornavn(e) Tilbuddets/dagplejerens navnOptagelsesdato

Har ansøger forsørgelsespligt over for andre hjemmeboende børn under 18 år



Nej

Ja

Hvis ja, antal

Hvis ansøger og/eller ægtefælle/samlever er studerende,  oplyses hvornår studiet forventes afsluttet

Dato, ansøger Dato, ægtefælle/samlever

Husstandsindkomstforhold (Dokumentation kan vedlægges)

Uge   14.dg.   Md.

Uge   14.dg.   Md.

Uge   14.dg.   Md.

Uge   14.dg.   Md.

Uge   14.dg.   Md.

Uge   14.dg.   Md.

Uge   14.dg.   Md.

Uge   14.dg.   Md.

Personlig indkomst 

B-indkomst

Dagpenge

Kontanthjælp

Pension

SU

Anden skattepligtig indkomst

Positiv nettokapitalindkomst 
(Fx renteindtægter)

Aktieindkomst

Kr. Kr.

Kr. årlig

Kr. årlig

Kr. årlig

Kr. årlig

A-indkomst

B-indkomst

 +

O-indkomst

 +

Anden skattepligtig indkomst

 +

Positiv nettokapitalindkomst

 +

Aktieindkomst

 +

Indkomst ialt

0,00 =

Fradrag for børn (antal x 7.000 kr.)

 ÷

Beregningsgrundlag

0,00 =

Fradrag for enlig forsørger (58.211 kr.)

 ÷

Ansøger Ægtefælle/samlever Forbeholdt kommunen

Indkomst ialt

Fradrag for børn (antal x 7.000 kr.)

Fradrag for enlig forsørger (58.211 kr.)

Beregningsgrundlag

Bemærkninger

Erklæring og underskrift

Jeg erklærer mig bekendt med, at jeg har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i de ovenstående 

familiemæssige forhold, samt ændringer i indkomst fra selvstændig virksomhed eller oplysninger om indkomster, som 

ikke er skattepligtige her i landet, og at jeg er vidende om mine pligter og rettigheder med hensyn til oplysningspligt 

m.v., som angivet i afsnittet  om persondataloven på næste side.

UnderskriftDato



Information om muligheden for økonomisk friplads

Enlig forsørger

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: 

Fripladsskala i 2016-niveau

Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling

Indtægt

Under 166.401 kr. 0 pct.

166.402 til 170.088 kr. 5 pct.

170.089 til 516.799 kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.688 kr.’s. indtægtsstigning

516.800 kr. og derover 100 pct.

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 din kommunes digitale ansøgning på www.borger.dk. Du kan få mere information om 
økonomisk friplads ved at henvende dig til kommunen.

Reglerne om økonomisk friplads fremgår desuden af dagtilbudsloven og af bekendtgørelse om dagtilbud og bekendtgø-
relse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Ifølge persondataloven har kommunen pligt 
til at oplyse om følgende

Du bedes besvare spørgsmålene på blanketten, for at 

kommunen kan behandle din henvendelse på et fyldest-
gørende grundlag, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1.

Efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2 har du pligt til straks 

at underrette kommunen om ændringer i de oplyste for-

hold (det gælder både oplysninger vedrørende dig selv og 
din eventuelle ægtefælle/samlever).

Efter dagtilbudsbekendtgørelsens § 34 skal du oplyse 

kommunen om alle forhold der kan føre til ændringer i det 

økonomiske fripladstilskud, herunder ændringer i hus-

standssammensætning, civilstatus mv. Der er dog ikke 

oplysningspligt om ændringer i husstandsindkomsten, 

medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstæn-

dig virksomhed eller oplysninger om indkomster, som ikke 

er skattepligtige her i landet. Det er altid en god ide at give 

kommunen besked om varige ændringer, så dit fripladstil-
skud bliver beregnet korrekt med det samme.

Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at 

der rejses krav om tilbagebetaling af tilskud til egenbe-

talingen, jf. dagtilbudslovens § 93. Hvis du giver forkerte, 

mangelfulde eller vildledende oplysninger – enten bevidst 

eller ved grov uagtsomhed – kan du blive idømt bøde efter 

retssikkerhedslovens § 12b eller tiltales efter straffelovens 

§ 289a.

Kommunen kan uden dit samtykke indhente økonomiske 

oplysninger fra andre offentlige myndigheder, A-kasser og 

Feriekonto. Kommunen bruger oplysningerne til behand-

ling af din sag eller til efterfølgende kontrol ved fx sam-

køring af egne og indhentede data samt oplysninger fra 

eIndkomstregisteret, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2, 

4 og 5. (Kommunen kan også indhente tilsvarende oplys-
ninger om din ægtefælle/samlever og andre i din hus-

stand.)

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og vide-

regiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, 

private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på 
oplysningerne

Kommunen har uden dit samtykke adgang til nødvendige 

oplysninger i Udbetaling Danmark om at der er oprettet en 

kontrolsag på andre ydelser. Adgangen omfatter, at vi kan 
se, hvad der undersøges, hvilke skridt, der er taget i sagen 

og om der er blevet lukket en kontrolsag om dig inden for 

de seneste 6 måneder. Tilsvarende videregiver vi samme 
oplysninger til Udbetaling Danmark. (§ 11a, stk. 2)

Hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark, så har 

kommunen pligt til – på eget initiativ – at videregive oplys-
ninger til Udbetaling Danmark som kan have betydning for 

den ydelse, du modtager fra Udbetaling Danmark, jf. lov om 

Udbetaling Danmark, §§ 6 og 9. Det indebærer også oplys-
ninger, der kan have betydning for en fremtidig udbetaling 

af børne- eller ungeydelse (børnecheck).

Tilsvarende videregiver Udbetaling Danmark oplysninger til 

kommunen, der kan have betydning for de kontante ydelser 

og økonomiske tilskud, som du modtager fra kommunen, jf. 

lov om Udbetaling Danmark, § 10.

For at kommunen og Udbetaling Danmark kan vurdere 

hvilke oplysninger, det er relevant at videregive til hinan-

den, så har begge myndigheder adgang til at se, hvilke 

ydelser og tilskud du har modtaget de sidste tre måneder, 
jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om 

dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

For at kunne få fradrag for kr. 58.211,- 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 forsørgere i 

relation til børnetilskud. Du kan læse mere i ”Vejledning om dagtilbud m.v.” nr. 9109 af 27. februar 2015, som du finder på 
www.retsinfo.dk.
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