
Information om verksamhetens avgifter och uppsägning 

 
Verksamhetens avgifter  
Bildningsnämnden fastställer årligen verksamhetsavgifterna.  

• morgonverksamheten månadsavgift är 30 euro kl. 7.30 tills skoldagen början 

• Tiden före kl. 7.30 samordnas med dagvården och kostar 50 €/månaden 

• eftermiddagsverksamheten fram till kl.16; 65 €  

• eftermiddagsverksamheten fram till kl.17; 75 € 

• för augusti och januari debiteras halva avgiften, dvs 32,50 € eller 37,50 € 
• syskonrabatt erhålles inte  
• om verksamheten ordnas högst 10 dagar i månaden, tas endast hälften av avgiften 

ut  
• om barnet på grund av egen sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre 

tid än 10 dagar under en kalendermånad, tas endast hälften av avgiften ut  
• om en frånvaro som beror på egen sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen 

avgift ut  
• deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel 

kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften  
 

Andra avgifter kan inte tas ut för deltagande i verksamheten. 
 
 
Överskridning av vårdtiden  
Ifall vårdnadshavaren inte följer de avtalade vårdtiderna ger ledaren för den första 
överskridning-en en skriftlig påminnelse. För den andra överskridningen debiteras 5 € i 
den följande månadsfak-turan. För följande överskridning debiteras ytterligare 5 €. 
Tilläggsavgiften kan vara högst 10 € per månad.  
Ledaren meddelar om saken till faktureringen i samband med månadssammandraget.  
 
Fakturering  
Månadsavgiften faktureras i efterhand.  
Ifall det föreslås eftermiddagsvård för elever med förlängd läroplikt i den av 
grundtryggheten uppgjorda vårdplanen, är avgiften 0 €. 
Avgiften är hälften av månadsavgiften ifall barnet deltar i högst hälften av månadens 
klubbdagar på grund av påvisad delad vårdnad.  
 
Uppsägning av plats  
Uppsägningen bör göras skriftligt. Ifall platsen sägs upp avslutas avtalet i slutet av därpå 
följande månad. 
Ifall två månaders avgifter är obetalda sägs platsen upp från början av den tredje månaden 
och avgiften går till utmätning.  
 
Meddelande om frånvaro 
Om ert barn är frånvarande från eftermiddagsverksamheten p.g.a sjukdom eller annan 
orsak, bör vårdnadshavaren per textmeddelande meddela verksamhetsstället om detta. 

 


