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Заклади позашкільного дозвілля в Копенгагені 

У муніципалітеті Копенгагена існують різні заклади позашкільного дозвілля, 
орієнтовані на дітей різного віку. Нижче наведено опис можливостей. 

KKFO (Copenhagen Municipality's Leisure Scheme) (6-9 років) 
ККФО  призначений для дітей від 0 до 3 класу (6-9 років). KKFO - це заклад 
подовженого дня, за допомогою якого навчальний день дитини можна подовжити, не 
виходячи за межі школи (де зазвичай розміщено цей заклад).  

Заклад KKFO зазвичай відкривається вранці до початку занять і працює приблизно до 
5 вечора, з понеділка по п'ятницю. Вихователі KKFO несуть педагогічну 
відповідальність за благополуччя й розвиток дітей, а також забов'язані піклуватися 
про зареєстрованих у закладі дітей та наглядати за ними.  

Щоб зареєструвати дитину в KKFO, вам слід зв'язатися з директором або вчителем 
школи, де почала навчатися ваша дитина. Також можна звернутися до відділу 
надання місць (Pladsanvisningen) за телефоном 70 25 06 60 або надіслати 
електронного листа на адресу pladsanvisning@kk.dk, і вашу дитину зареєструють. 

Клуб дозвілля (10-13 років) 
В клубі дозвілля є персонал різних спеціальностей, який допоможе вашій дитині 
долучитися до різноманітного дозвілля – наприклад, грати у футбол, настільний теніс 
або брати участь у творчих заходах. Клуб дозвілля зазвичай розташований неподалік 
від школи, відкривається після закінчення навчального дня і працює десь до 5 вечора. 

Якщо хочете дізнатися більше про те, який саме клуб дозвілля пов'язаний зі школою, 
де почала навчатися ваша дитина, ви можете звернутися до вчителя або директора 
школи. Можна також знайти клуб тут: Послуги дозвілля/догляд та школа - Місто 
Копенгаген (kk.dk) 

Щоб зареєструвати дитину, будь ласка, зв'яжіться з відділом надання місць 
(Pladsanvisningen) за телефоном 70 25 06 60 або надішліть електронного листа на 
адресу pladsanvisning@kk.dk. 
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Молодіжний клуб (14-17 років) 
Молодіжний клуб - це заклад позашкільного дозвілля для дітей та юнацтва у 8-10 
класі (14-17 років). В молодіжних клубах працює педагогічний персонал, який 
пропонує широкий спектр різноманітніх діяльностей дозвілля.  Час роботи різних 
молодіжних клубів може відрізнятися один від одного, але зазвичай вони відкриті з 
другої половини дня десь до 22:00. Деякі з них відкриваються відразу після закінчення 
шкільного дня.  
 
Щоб дізнатися більше про те, який саме молодіжний клуб має зв'язок з 
районом, в якому ваша дитина ходить в школу, ви можете звернутися до 
вчителя або директора школи. Клуб також можна знайти тут: Ungdomsklubber | 
Pasning og Skole - Københavns Kommune (kk.dk) 
 
Реєструвати дитину в молодіжному клубі не потрібно – всій молоді завжди раді в 
будь-якому молодіжному клубі всього міста; їм просто слід прийти та звернутися до 
дорослого на місці. 
 

Що це коштує 
Ціни на вищевказані пропозиції:  

• Місце в KKFO ( заклади подовженого дня муніципалітету Копенгаген 
- 6-9 років) коштує DKK 1656 на місяць. Липень безкоштовно. 

• Місце в клубі дозвілля (10-13 років) коштує 454 ДКК на місяць. 
Липень безкоштовно.  

• Місце в молодіжному клубі (14-17 років) безкоштовне. 
 

Ви можете подати заявку на отримання фінансової субсідії, і вам 
допоможуть з оплатою 
Можна подати заявку на отримання субсідії від муніципалітету - таким чином 
відвідування всіх закладів (KKFO, клуб дозвілля і молодіжний клуб) стане вам 
дешевше або зовсім безкоштовно. Це називається фінансовою субсідією для 
безкоштовного місця.  
Також ви можете отримати фінансову допомогу, якщо ваша дитина йде в 
муніципальну установу, а загальний дохід вашої сім'ї менш ніж 583 700 DKK 
(до оподаткування). 
 

https://pasningogskole.kk.dk/ungdomsklub
https://pasningogskole.kk.dk/ungdomsklub
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Як подати заявку на фінансову субсідію 
Подати заявку на отримання фінансової субсидії можна за цим посиланням:  
Ansøg om friplads i dagtilbud (borger.dk) 
Якщо вам потрібна допомога для подання заявки на фінансову субсідію, 
зверніться до інформаційної служби батьківських платежів «Forældrebetalingen», 
де вам допоможуть заповнити форму заявки. 
 
Адреса «Forældrebetalingen» 
Nyropsgade 7, 1 поверх 
1602 Копенгаген V 
тел: 70 25 08 80 
 

Години роботи «Forældrebetalingen»  
Прийом в порядку живої черги 
Понеділок - середа з 09.00 до 13.00 
Четвер з 15:00 до 18:00.  
П'ятниця з 09.00 до 13.00 
 

Час для телефонного зв'язку 
Понеділок - вівторок з 09.00 до 13.00 
Середа (закрито) 
Четвер з 15:00 до 18:00.  
П'ятниця з 09.00 до 13.00 
 
Важливо знати про 
Кінцевий термін подачі заявки 
Ви повинні подати заявку на отримання фінансової субсідії не пізніше ніж через 
2 місяці після того, як вашу дитину було зараховано. Якщо ви подаєте заявку 
пізніше, то зможете отримати фінансову субсідію лише з 1-го числа місяця після 
того, як ваша заявка надійде до нас. 
 
Знижка для братів і сестер 
Якщо у вас в закладі дозвілля або приватному дошкільному закладі більше однієї 
дитини, ви автоматично отримуєте знижку на інших своїх дітей. Вам доведеться 

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=0abfbe9d-e25c-4b30-b97d-30c57e86c744
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сплатити повну ціну за найдорожче місце, а на інші місця - лише половину ціни. 
Оскільки знижка автоматична, то й заявку на неї подавати не потрібно. 
 
Обов'язок батьків шодо надання інформації 
Батьки зобов'язані інформувати муніципалітет про умови та зміни у складі 
сімей (домогосподарств), цивільному статусі чи інших змінах, які можуть 
призвести до змін в умовах фінансової субсідії. 

 

 

 

 

Будь ласка, зверніть увагу: Цей переклад здійснюється за допомогою цифрового 
інструменту перекладу 
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