
 

TAKSTER 2023 

 

 
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG 

SKOLEFRITIDSORDNINGER M.V.  
 

Skole og Dagtilbud 

Læringssekretariatet 

Fredensvej 1 

5900 Rudkøbing 

Tlf. 63 51 60 00 

E-mail: 

skole.dagtilbud@langelandkommune.dk 

www.langelandkommune.dk 

    

Alle oplyste takster er pr. måned. Betaling i 11 måneder – juli måned er betalingsfri.  

 

Dagpleje 0-2 årige         kr.  3.156,00 

Deltid 30 timer under barselsorlov (skal søges på Pladsanvisningen) kr.  1.973,00 

 

Vuggestue 0-2 årige uden frokost      kr.  4.036,00 

Lille Bjørn (vuggestuen nord) Vuggestuen Midt v/Vejlen 

Deltid 30 timer under barselsorlov (skal søges på Pladsanvisningen) kr.  2.278,00 

 

Vuggestue 0-2 årige med frokost      kr.  4.540,00 

Bubbi Bjørn (Vuggestuen Syd) 

Deltid 30 timer under barselsorlov (skal søges på Pladsanvisningen) kr.  2.782,00 

 

Børnehave uden frokost       kr.  2.320,00 
Nordstjernen, Pyramiden, Vejlen 

Frokost i Pyramiden (ud over forældrebetalingen)    kr.    100,00 

Frokost i Vejlen (ud over forældrebetalingen)    kr.      80,00 

Deltid 30 timer under barselsorlov (skal søges på Pladsanvisningen) kr.  1.309,00 

 

Børnehave med frokost       kr.  2.970,00 

Rævehøj, Simmerbølle 

Deltid 30 timer under barselsorlov (skal søges på Pladsanvisningen) kr.  1.959,00  

 

Forårs-SFO         kr.  2.314,00 

SFO heldagsplads uden ferie      kr.  1.550,00 

SFO morgenmodul uden ferie      kr.     833,00 

SFO eftermiddagsmodul uden ferie     kr.     833,00 

Feriemodul pr. uge         kr.     575,00 

SFO heldagsplads med ferie       kr.  2.073,00 

SFO morgenmodul med ferie       kr.  1.356,00 

SFO eftermiddagsmodul med ferie      kr.  1.356,00 

 

Skattekisten (Strynø) 

Førskolebørn (0-5 år)       kr.  1.861,00 

Skolebørn, heldagsplads       kr.  2.551,00 

Skolebørn, deltidsplads       kr.  1.702,00 

 

Tilskud til privat pasningsordning      kr.  6.510,00 

Læs mere om betingelserne for tilskud på Langeland Kommune´s  

hjemmeside 
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Procedure for tilmelding til SFO feriemodulet 

Feriemodul:  
Feriemodulet kan benyttes hvis man har et barn der ikke er tilmeldt sfo modul med ferie, 
man kan også benytte sig af det hvis barnet ikke er tilmeldt sfo, men har brug for 
pasning i ferier (alle skolens ferier som vinterferie, påsken, sommerferie, efterårsferie og 
juleferie m.v.) Modulet tilmeldes altid for en uge ad gangen. 
Feriemodulet tilmeldes ved at gå på Borger.dk  Att: Børn, unge og Social senest 4 
uger før feriestart, her skrives barnets navn, fødselsdag og hvilke uge/uger man har 
brug for pasning. 
I sommerferien meldes der ind til Pladsanvisningen via Borger.dk senest den 1. 
juni  
Har man tilmeldt sig til Feriemodulet er det bindende og kan ikke trækkes tilbage. 

 
Vejledning Borger.dk 

 
Gå på Borger.dk og log på med Nem-id eller Mit-id 
Gå i digital post, og vælg skriv ny besked 
Til højre i mailen kan man vælge myndighed  
Klik her og vælg kommuner  
Vælg Langeland kommune 
Vælg kategori Børn, Unge og Social og skriv din besked her, så vil beskeden være 
krypteret. 
 

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned via Digital 

Pladsanvisning på Langeland Kommunes hjemmeside. 

 

Der ydes 50% søskenderabat på den billigste takst. 

 

Der kan søges om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning på Langeland Kommunes 

hjemmeside. 

 

OBS!!! Hvis indkomsten ændres, skal man søge økonomisk friplads på ny. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bettina Christensen 

Pladsanvisningen  

E-mail: skole.dagtilbud@langelandkommune.dk  

mailto:skole.dagtilbud@langelandkommune.dk

