
Økonomisk tilskud til privatinstitutioner og puljeinstitutioner 2020 

 

Vejle Kommune yder følgende årlige driftstilskud fra 1. januar 2020: 

 

Årligt driftstilskud 

0 – 2 år 97.783 kr. årligt pr. barn  

3 - 5 år 58.980 kr. årligt pr. barn 

+5 år 49.365 kr. årligt pr. barn (såfremt andelen af 5-årige overstiger 50% af det samlede 

børnetal i aldersgruppen 3-5 år opgjort pr. 1.1.20)  

 

Bygningstilskud 

0 – 2 år   6.318 kr. årligt pr. barn = 4,1 % 

3 – 5 år   2.974 kr. årligt pr. barn = 3,2 % 

 

Administrationstilskud  

0 – 2 år   3.852 kr. årligt pr. barn = 2,5 % (tidligere 2,1%) 

3 – 5 år   2.324 kr. årligt pr. barn = 2,5 % (tidligere 2,1%) 

 

I alt årligt tilskud 

0 – 2 år 107.952 kr. årligt pr. barn  

3-5 år   64.278 kr. årligt pr. barn 

+5 år   54.663 kr. årligt pr. barn (såfremt andelen af 5-årige overstiger 50% af det samlede 

børnetal i aldersgruppen 3-5 år opgjort pr. 1.1.20) 

 

Alle tal er incl. udgifter til moms 

 

Deltidsmoduler 

Hvis institutionen har deltidsmoduler under 45 t/uge, reguleres ovennævnte tilskud forholdsmæssigt 

i forhold til brugertiden, i henhold til den model Vejle Kommune bruger til fastsættelse af takster 

for forældrebetalingen. 

 

Åbningstid 

Tilskuddet er beregnet ud fra kommunens gennemsnitlige åbningstid i de kommunale 

daginstitutioner på 52,9 timer pr. uge.  

Reguleringen i forhold til åbningstid fremgår af jeres tilskudsbrev. 

 

A´conto udbetaling 

Der afregnes i 12 årlige rater. Tilskuddet for hver måned afregnes til den sidste hverdag i måneden. 

 

Afregning 

Tilskuddet ydes fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i den kommunale 

forsyning, og hvor barnet er optaget i privatinstitution og indtil det tidspunkt, hvor barnet 

almindeligvis optages i børnehaveklasse. 

 

Ændres der i det antal børn der er aftalt optaget i privattilbuddet ændres tilskuddet pr. barn i forhold 

til ovenstående tilskud pr. barn. 

 



Regulering af mer- eller mindreindskrivning sker i forbindelse den efterfølgende måneds 

udbetaling. 

 

Dagtilbud 14. november 2019 


