
LEBESBY KOMMUNE
Sektor for oppvekst

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage
Søknaden 
gjelder

Redusert foreldrebetaling 
Gjelder barnehageåret:Gratis kjernetid i barnehagen, inntil 20 timer pr.uke

Gjelder for barn ved:       Galgenes barnehage Lebesby oppvekstsenter

Antall barn det 
søkes for

Barn Etternavn Fornavn Oppholdstid:

Opplysninger 
om foresatte

Mor /samboer Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse Postnummer Poststed

Telefon Arbeidsgiver /tjenestested Telefon arbeid

Far / samboer Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse Postnummer Poststed

Telefon Arbeidsgiver/tjenestested Telefon arbeid

Omsorgsansvar (x):  For å bli behandlet som enslig forsørger må den ene av foreldrene ha den daglige 
omsorgen for barnet mer enn 50 % av tiden.

Mor        Far Begge Delt omsorg (bor adskilt)        
Dokumentasjon I forbindelse med søknad om redusert foreldrebetaling /gratis oppholdstid må følgende 

dokumentasjon legges ved: 
• Siste års selvangivelse
• Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene, skattepliktig kapital- 

eller personinntekt som ikke fremgår på forhåndsutfylt selvangivelse skal fremgå i søknaden.
• Dersom selvangivelse ikke kan legges frem, må annen dokumentasjon leveres. Kan være 

lønnslipp fra arbeidsgiver og skattepliktig inntekt fra NAV.
Beregnings-
grunnlag

Vurdering og vedtak om redusert foreldrebetaling eller gratis oppholdstid i barnhagen gjøres 
på følgende grunnlag:
• Makspris for barnehageplass i Lebesby kommune er kr. 2 200,- pr.mnd + kostpenger.
• Foreldre skal ikke betale mer enn 6% av inntekten sin for barnehageplass
• Husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 473 000,- kan søke om redusert 

foreldrebetaling.
• Husholdninger med årsinntekt under kr. 405 000,- kan søke om gratis opphold på inntil 20 

timer pr.uke for 4.-5 åringer pg for barn med utsatt skolestart.
• Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. 

Det vil si at for barn nr. 2 skal det betales 70% av det husholdningen betaler for det første 
barnet, og for barn nr.3 skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.

• Slik kan du sjekke om du har rett til redusert foreldrebetaling:
Årsinntekt x 6/100 /11 betalingsmåneder= betalingssats pr. måned
Er denne mindre enn kr. 2 200,- (9 timers dag) eller kr.1 790,- (6 timers dag) har man rett på 
redusert foreldrebetaling.

Jeg/vi erklærer at de gitte opplysningene er fullstendige, og at jeg/vi umiddelbart vil gi beskjed dersom det skjer 
endringer. Plasser som er tildelt på uriktige opplysninger kan trekkes tilbake.

Dato Underskrift søker

Søknad sendes til: Lebesby kommune v/sektor for oppvekst, postboks 38, 9790 Kjøllefjord


