
Skolepenge pr. 01.08.21.: 
 
Der betales skolepenge 12 måneder om året.  
1. barn  kr.    924,00 pr. måned 
2. barn  kr.    412,00 pr. måned 
3. eller flere  kr.        0,00 pr. måned 
Rengøring pr. familie kr.      65,00 pr. måned 
Depositum  kr.  1.000,00 engangsbeløb 
 

Priser for Gludsted Friskoles fritidsordning: 
 
Fuldtidsplads:  kr.   900,00 pr. måned 
Eftermiddagsmad: kr.     60,00 pr. måned 
 
Der er mulighed for køb af klippekort til Sfo. Klippekortet, som består af 20 klip, skal bruges inden for en 2 
måneders periode. For at kunne gøre brug af klippekort, skal man, for at sikre den optimale planlægning, 
tilmelde sit barn til kommende uge senest torsdag kl. 12 ugen før.  Dette sker ved henvendelse til Sfo´en. 
 
Priserne for klippekort er: 
 
Morgenmodul  kr.    450,00 pr. kort 
Eftermiddagsmodul kr. 1.150,00 pr. kort 
 
Udmeldelsesfristen for skoledelen og skolefritidsordningen er 2 mdr. med opsigelse inden den 1. i måneden. 
 
Der gives i Gludsted Friskoles fritidsordning søskendetilskud til forældre med flere børn i dagtilbud (sfo og 
børnehave) Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er et krav, 
at søskende har ophold i samme hjem. Bor 2 søskende i hver deres hjem, anses de ikke for søskende i relation 
til søskendetilskud, og der vil ikke være grundlag for at yde søskendetilskud. 
 
Søskendetilskuddet fastsættes til 50 procent af forældrenes egenbetaling af sfo og beregnes i forhold til den/de 
billigste pladser. 
 

Priser for Børnehaven: 
 
Heldagsmodul                       kr.  2.076,- pr. måned 
Frugt                       kr.       60,- pr. måned 
 
Der gives i børnehaven søskendetilskud til forældre med flere børn i dagtilbud (dagpleje og børnehave). 
Søskendetilskuddet gives både til børn i kommunal- og privat dagtilbud. Søskende omfatter biologiske 
søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er et krav, at søskende har ophold i samme hjem. Bor 
2 søskende i hver deres hjem, kan de ikke anses for søskende i relation til søskendetilskud, og der vil ikke være 
grundlag for at yde søskendetilskud. 
 
Søskendetilskuddet fastsættes til 50 procent af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den/de 
billigste pladser. 
 
Udmeldelsesfristen for børnehaven er 2 mdr. med opsigelse inden den 1. i måneden 


