SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE FOR 2022-2023
- FOR BARN MED BOSTEDSADRESSE I FROGN KOMMUNE
Søknaden gjelder:
− Inntektsgradert betaling i husholdninger med inntekt under kr. 607 750,− Gratis kjernetid for 2-3-4-5 åringer i husholdninger med inntekt under kr. 598 825,-

Opplysninger om barn:
(barn i familie med samme bostedsadresse)

Navn

Fødselsdato

Barnehagens navn
(navn på barnehagen barnet går
i eller skal begynne i)

Er det også sendt inn søknad for barn i SFO i Frogn kommune?
Navn
Fødselsdato Navn på SFO
(navn på SFO barnet går i eller
skal begynne i)

Navn på foresatt 1:
(foresatt 1 er den som betaler / er fakturamottaker)

Navn – foresatt 1

Fødselsnummer 11 siffer

Navn på foresatt 2:
Navn – foresatt 2

Fødselsnummer 11 siffer

Sett kryss

Gift

Samboer

Separert/skilt

Enslig

Enke/enkemann

Opplysninger om inntekt i husholdningen
Som husholdning regnes gifte og samboere.
Har foreldrene delt bosted skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten til den
husholdningen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.
Det må sendes med dokumentasjon på inntekt for hele husstanden sammen med
søknadskjemaet, også om man ikke har inntekt. Dokumentasjon er som hovedregel siste
års skattemelding (selvangivelsen) i gammelt format (se veiledning).
Tall i parentes viser til post i skattemeldingen (selvangivelsen).

Inntekt

Inntekt foresatt 1

Inntekt foresatt 2

Lønn og tilsvarende ytelser.
Brutto inntekt (2.1)
Pensjoner mv (2.2)
Skattepliktig bidrag, livrenter,
barnepensjon mv (2.6)
Næringsinntekter (2.7)

Sum
husstandens
samlede inntekt
Dersom du/dere ikke kan legge frem skattemelding fordi dere for eksempel har bodd kort tid
i Norge, må det legges ved annen dokumentasjon på inntekt.
Søknader uten dokumentasjon behandles ikke før dette mottas (det må leveres
dokumentasjon fra begge foreldrene/foresatte dersom man er gift eller samboere, også om
inntekt er kr. 0,-). Dersom inntekten er lavere enn ved siste års skattemelding
(selvangivelse), kan du/dere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Dato:

Signatur foresatt 1

Dato:

Signatur foresatt 2

Søknaden sendes til: postmottak@frogn.kommune.no eller til Frogn kommune, Postboks
10, 1441 Drøbak.
Det anbefales å søke om redusert foreldrebetaling innen 1. juni 2022 for å få riktig faktura
fra 1. august. Søknader som kommer inn senere kan føre til at reduksjonen ikke kommer
med på fakturaen før i september evt i oktober.
Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter at søknaden er mottatt,
og ut barnehageåret. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

