Gjeldende fra august 2022

Redusert foreldrebetaling barnehage/SFO
BARNEHAGE
Perioden 1. august 2022 til og med 31. juli 2023 gjelder følgende:
Familier med 1 åringer som har inntekt under 559 166 har rett på moderasjon
Familier med 2 -5 åringer som har inntekt under 598 825 har rett på moderasjon
De som bor i samme husstand med en samlet inntekt under inntektsgrensen oppgitt
over, kan søke om redusert foreldrebetaling for barnehage. Husk at dersom du har
flere barn kan du søke for hvert av barna i samme søknad.
SFO
Har du en skolestarter?
Da kan du søke om redusert foreldrebetaling nå, før du har fått tildelt plass på skolen
og SFO.
Gratis SFO for 1. trinn for husstander med inntekt under 350 000 kroner i året.
Barn i 1. klasse som har hel plass på SFO betaler 580 kroner pr måned
Har du inntekt under 350 000 kroner og søker om redusert betaling vil du få gratis hel
plass fra august 2022 for barn i 1 klasse.
Redusert foreldrebetaling for husstander med inntekt under 518 833 kroner i året
De som har barn i 2.-4. klasse SFO, og bor i samme husstand med en samlet inntekt
under 518 833 kroner per år, kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO.
Slik søker du
Du søker elektronisk. Legg ved gyldig dokumentasjon. Du logger inn via ID porten
(Bank ID, MinID, eller lignende) for å søke.
Husk å søke for alle barna i samme søknad.
Søknadskjema finner du her:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
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Hva er gyldig dokumentasjon
• Siste skattemelding 2021
• Dersom det er store og varige endringer i inntekt i forhold til skattemelding,
kan du legge ved de tre siste lønnslippene
• Vedtak om støtte fra lånekassen og studentbevis
• Vedtak fra NAV sosial/opphør av vedtak fra NAV sosial
• Hvis du venter på avklaring fra NAV, må du dokumentere dette

Jeg har ikke skattemelding
Alle som har vært bosatt i Norge siste år har skattemelding, og må legge den ved
søknaden. Dersom du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, må du
legge ved dokumentasjon på lovlig opphold i Norge.
Når gjelder søknaden fra
Søknad om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter at søknaden er
mottatt.
Du får tilsendt vedtak når søknaden er innvilget.
Jeg har ikke personnummer/ klarer ikke å søke elektronisk
Du kan ta kontakt med Bergen kommune, Innbyggerservice i Kaigaten 4. Der får du
hjelp til å søke elektronisk, eller til å søke manuelt dersom du ikke har
personnummer. Ta med gyldig legitimasjon og dokumentasjon til søknaden.
Innbyggerservice har telefonnummer 55 56 55 56.

NB! Husk å søke for hvert barnehage-/SFO år
Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett år av gangen. Du må sende inn ny
søknad senest innen juli for å få redusert betaling i august.
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