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Dagtilbud i Københavns kommune 
 
I Københavns Kommune tilbydes ukrainske børn pladser i særlige børnegrupper 
i daginstitutioner. Nedenfor kan du læse mere om dette tilbud. 
 
Børnegrupper for ukrainske børn i danske daginstitutioner 
For at give børnene fra Ukraine den bedste start i de danske daginstitutioner, er der 
indgået en aftale om, at børnene og deres forældre tilbydes en plads til barnet i særlige 
børnegrupper for ukrainske børn. 
 
Når du har modtaget plads til dit barn i en ukrainsk børnegruppe, kommer der en 
økonomisk opkrævning hver måned.  
 
 

Økonomi 
Hvis dit barn er mellem 0-3 år, koster det 3.558 kroner om måneden, hvis 
daginstitutionen ikke tilbyder frokost og 4.264 kroner, hvis daginstitutionen tilbyder 
frokost. 
 
Hvis dit barn er mellem 3-6 år, koster det 2.036 kroner om måneden, hvis 
daginstitutionen ikke tilbyder frokost og 2.738 kroner hvis daginstitutionen tilbyder 
frokost. 
 
 
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 daginstitution. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud. 
 
Du kan få et delvist økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn går i en kommunal institution 
og den samlede årlige husstandsindkomst er under 583.700 kroner før skat. Det er gratis, 
hvis den samlede årlige husstandsindkomsten under 187.901 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.  

 

Adresse til Forældrebetalingen 
Nyropsgade 7, 1. sal 

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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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, daginstitution 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 
Du 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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