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Fritidstilbud i Københavns kommune 

I Københavns kommune er der forskellige fritidstilbud målrettet børn i 
forskellige aldre. Nedenfor er en beskrivelse af mulighederne. 

KKFO (Københavns Kommunes fritidsordning) (6-9 år) 
KKFO er for børn i 0.-3. klasse (6-9år). KKFO’en er et pasningstilbud, barnet 
kan gøre brug af i direkte forlængelse af skoledagen, og er oftest placeret på 
selve skolen.  
Tilbuddet har typisk åbent om morgenen inden skolestart og indtil ca. kl. 17 
mandag til fredag. Der er tilknyttet pædagoger, der har pædagogisk ansvar for 
børnenes trivsel og udvikling, og der er opsyns- og tilsynspligt med de 
indmeldte børn. 
For at melde dit barn ind i en KKFO skal du tage kontakt til en leder eller lærer 
på den skole, dit barn er startet på. Det er også muligt at kontakte 
pladsanvisningen på 70250660 eller pladsanvisning@kk.dk. 

Fritidsklub (10-13 år) 
Fritidsklub er for børn fra 4. til 7. klasse (10-13 år). 

Fritidsklubben er et pasningstilbud med pædagoguddannet personale, hvor 
dit barn kan deltage i forskellige fritidsaktiviteter, fx fodbold, bordtennis og 
kreative aktiviteter. Fritidsklubben har typisk åbent fra skoledagen slutter til kl. 
ca. 17 eller 18 og er placeret i nærheden af skolen.   
Hvis du vil vide mere om, hvilken fritidsklub, der et tilknyttet den skole, dit 
barn er startet på, kan du tage kontakt til en lærer eller leder på skolen. Du kan 
også søge her: Fritidsklubber. 
Hvis dit barn skal meldes ind, kan du kontakte pladsanvisningen på: 70250660 
eller pladsanvisning@kk.dk. 

Ungdomsklub (14-17 år) 
Ungdomsklub er et tilbud for børn og unge i 8. til 10. klasse (14-17 år). I 
ungdomsklubben er der tilknyttet pædagogisk personale, og der tilbydes en 
bred vifte af fritidsaktiviteter.  

mailto:pladsanvisning@buf.kk.dk
https://pasningogskole.kk.dk/fritidsklub
mailto:pladsanvisning@buf.kk.dk
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Ungdomsklubbernes åbningstid kan variere fra sted til sted, men de har typisk 
åben fra sen eftermiddag til kl. ca. 22. En del har dog åben direkte i 
forlængelse af skoledagen.   
Hvis du vil vide mere om, hvilken ungdomsklub, der et tilknyttet det område, 
dit barn går i skole i, kan du tage kontakt til en lærer eller leder på skolen. Du 
kan også søge her: Ungdomsklubber. 
Du skal ikke indmelde dit barn i ungdomsklub - alle unge er velkomne i 
ungdomsklubber over hele byen og skal blot møde op og henvende sig til en 
voksen på stedet.   
 

Økonomi 
Priser på ovenstående tilbud er: 

• En plads i KKFO (Københavns Kommunes fritidsordning - 6-9 år) 
koster 1656 kroner om måneden. Juli-måned er betalingsfri. 

• En plads i Fritidsklub (10-13 år) koster 454 kroner om måneden. Juli-
måned er betalingsfri. 

• En plads i ungdomsklub (14-17 år) er gratis. 

 
 

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud og få hjælp til betalingen 
Du kan søge om et tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at 
have dit barn i institution (KKFO, fritidsklub og ungdomsklub). Det kaldes et 
økonomisk fripladstilskud. 
 
Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn går i en kommunal institution og 
den samlede husstandsindkomst er under 583.700 kroner før skat. 

 

Sådan søger du om økonomisk friplads 
Du kan ansøge om økonomisk friplads via dette link: Ansøg om friplads i dagtilbud 
(borger.dk).  
Hvis du har brug for hjælp til at søge om økonomisk friplads, kan du komme ind til 
Forældrebetalingen, hvor du vil få hjælp til at udfylde et ansøgningsskema.  

 

https://pasningogskole.kk.dk/ungdomsklub
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=0abfbe9d-e25c-4b30-b97d-30c57e86c744
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=0abfbe9d-e25c-4b30-b97d-30c57e86c744
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Adresse til Forældrebetalingen 
Nyropsgade 7, 1. sal 
1602 København V 
Telefon: 70 25 08 80 

 

Forældrebetalingens åbningstider: 

Modtagelse/reception (Du skal ikke bestille tid) 
Mandag – onsdag kl. 09.00 – 13.00 
Torsdag kl. 13.00 – 18.00 
Fredag Kl. 09.00 – 13.00 

Telefontid 
Mandag – tirsdag kl. 09.00 – 13.00 
Onsdag lukket 
Torsdag kl. 13.00 – 18.00 
Fredag Kl. 09.00 – 13.00 

 

Vigtigt at være opmærksom på 
Ansøgningsfrist 
Du skal søge om økonomisk friplads senest 2 måneder efter, dit barn er blevet 
indmeldt. Hvis du søger senere, kan du først få økonomisk friplads fra den 1. i 
måneden efter, vi har modtaget din ansøgning.  
 
Søskenderabat 
Hvis du har mere end ét barn i en fritidsinstitution, privat institution eller privat 
pasning får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste 
plads og halv pris for de øvrige pladser. Du får automatisk søskenderabat, så du 
behøver ikke at søge om det. 
 
Forældres oplysningspligt 
Forældrene har pligt til at oplyse kommunen om forhold og ændringer i 
husstandssammensætning, civilstatus eller andre ændringer, der kan medføre 
ændringer i det økonomiske fripladstilskud. 
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