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BETALINGSBESTEMMELSER FOR ELVEBAKKEN 

MONTESSORIBARNEHAGE SA FRA 01.01.2023 

 

 
 
Satser for kontingent 

 
100 % plass (5 hele dager pr uke)                  kr 3.000,- 
90 % plass (4/5 dager pr uke)                         kr 2.753,- 
80 % plass (4 hele dager pr uke)                    kr 2.504,- 
70 % plass (3/4 dager pr uke)                         kr 2.184,- 
60 % plass (3 dager pr uke)                             kr 1.868,- 
50 % plass (2/3 dager pr uke)                         kr 1.566,- 
 
Kjøp av enkelt dager                                        kr 231,- pr. dag 
 
I tillegg kommer kostpenger: 
100 % plass                                                       kr 245,- 
90 % plass                                                         kr 221,- 
80 % plass                                                         kr 196,- 
70 % plass                                                         kr 172,- 
60 % plass                                                         kr 147,- 
50 % plass                                                         kr 123,- 
 
Kostpenger ved kjøp av enkelt dag              kr 25,- 
              

 
Generelle betalings- 
bestemmelser 

 
Betaling for opphold i barnehagen skjer på bakgrunn av tilsendt faktura.  
Ved barnets sykdom, der fraværet utgjør en sammenhengende periode på mer enn 
en måned, og det foreligger legeerklæring om barnets sykdom/fravær, innvilges det 
fritak for betaling. 
 

 
Økonomisk 
moderasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vi følger nasjonale regler for reduksjon av foreldrebetaling for familier med 
lav inntekt. Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, 
begrenset opp til maksprisen for en barnehageplass. De som ikke har 
skattepliktig inntekt, skal ikke betale for plassen. Da betales kun for kost.    
 

• Alle 2-, 3-, 4- og 5 åringene som bor i husholdninger med lav inntekt har rett 
til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr uke. Det gjelder familier 
som har en samlet inntekt på mindre enn kr 598.825,-. Det samme gjelder 
barn med utsatt skolestart.  
 

Du må søke om moderasjon i kommunen der barnet er folkeregistret. Kopi av 
selvangivelsen siste år legges ved søknaden. For søknader som gjelder for 
barnehageåret 2022-23, er det selvangivelsen for 2021 som skal legges ved.  
 
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som 
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd i 
et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene eller har felles 
barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra 
inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.  
 
Søker er pliktig til å varsle kommunen dersom det i perioden er vesentlig og varig 
endring i inntekt i forhold til det som legges til grunn ved søknad.  
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.  
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Søskenmoderasjon  
 
 
 

Det må betales inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert 
foreldrebetaling. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende 
kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Melhus 
kommune.  
Ordningene er søknadsbasert og digitalt skjema på kommunens hjemmeside 
benyttes.  
 
 
 

• 30% søskenmoderasjon på barnehagekontingenten for 2. barn og 50 % for 

3. barn eller flere barn. Ved ulike oppholdstider gis moderasjon i forhold til 

det korteste tilbudet. Søskenmoderasjon gis etter at eventuelt andre 

moderasjoner er trukket fra. Det gis søskenmoderasjon også når søsken går 

i ulike barnehager. Når søsken går i ulike barnehager, er det den 

barnehagen det yngste barnet går i som gir moderasjon.  

 
 
Melhus, 09.12.2022 
Hilde Johnsen  
Daglig leder 


