BØRNE- OG SKOLEFRITIDSKONTORET

Flensborg, 3. marts 2014
BM/PM

Fællesrådsmøde – 20. marts 2014
Bilag til dagsordenspunkterne 4 og 5
Sagsforholdet
Der anbefales følgende bidragsreguleringer for daginstitutions- og skolefritidsområdet:






det månedlige børnehavebidrag for daginstitutioner udenfor Flensborg by anbefales
forhøjet med € 10,00 fra € 155,00 til € 165,00 for syv daglige timer i institutionen
det månedlige forældrebidrag for børnehavekørsel anbefales forhøjet med € 5,00 fra
€ 25,00 til € 30,00
det månedlige forældrebidrag til skolefritidsordninger anbefales forhøjet med € 5,00
- åbningstid fra 12,5 timer - € 58,00 (aktuelt € 53,00)
- åbningstid fra 15 timer - € 67,00 (aktuelt € 62,00)
- åbningstid fra 17,5 timer - € 76,00 (aktuelt € 71,00)
- åbningstid fra 20 timer - € 86,00 (aktuelt € 81,00)
- åbningstid fra 22,5 timer - € 95,00 (aktuelt € 90,00)
- åbningstid fra 25 timer - € 104,00 (aktuelt € 99,00)

Baggrund

Forældrebidragene har været uforandret siden 1. august 2010.

Driftsomkostninger og kørselsudgifter er steget.

Der er blevet ansat mere uddannet pædagogisk personale i skolefritidsordningerne
(pædagogiske assistenter og pædagoger), og lønudgifterne er steget tilsvarende.

Offentlige tilskud til skolefritidsordningerne ydes fortsat på frivillig basis. Skoleforeningen
bærer uforandret den største del af udgifterne til skolefritidsområdet.

I Flensborg by gælder en fællesaftale for alle udbydere af dagtilbud. Det månedlige
forældrebidrag for en børnehaveplads i Flensborg udgør aktuelt €221,00 for otte daglige
timer.
Økonomi
Bidragsreguleringerne ville resultere i følgende årlige merindtægter:




for børnehavebørnene udenfor Flensborg by cirka € 164.000,00
for skolefritidsordningerne cirka € 42.600,00
for børnehavekørsel cirka € 20.000,00
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