BARNEHAGE
Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Søknaden gjelder barnehageåret;
Det kan søkes om reduksjon for et barnehageår om gangen. Sett inn barnehageår og kryss av
dersom det også søkes om gratis kjernetid for tre, fire og femåringer.
Barnehageår:
Det søkes om gratis kjernetid 20 timer pr. uke:

Barn det søkes betalingsreduksjon / gratis kjernetid for:
Etternavn:
Fornavn:

Fødselsdato: Barnehage:

Opplysninger om foresatt(e) i husholdningen;
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboer regnes to ugifte
personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i 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 i husholdningen der barnet er folke- registrert.
Etternavn:
Fornavn:
Fødsels nr.
Etternavn:

Fornavn:

Fødsels nr.

Adresse:

Post.nr.

Poststed:

Telefon / mobil nr.

E-post adresse

Sivil status:

Gift /samboer / registrert partner
Enslig

Husholdningens samlede skattepliktige kapital – og person inntekt;
Foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folke- registrert.
Antall husholdningsmedlemmer:
Antall voksne:
Antall barn:

Skattepliktig kapital og
personinntekt, jf. siste
selvangivelse

Foresatt

Ev. ektefelle / samboer /
registrert partner

Sum:

Kr.
Foresatt

Kr.
Ev. ektefelle / samboer /
registrert partner

Sum:

Kr.
Ev. andre skattepliktige Foresatt
inntekter

Kr.
Ev. ektefelle / samboer/
registrert partner

Sum:

Kr.
Foresatt

Kr.
Ev. ektefelle / samboer/
registrert partner

Kr.

Kr.
Total sum inntekt:

Vedlegg og bekreftelse;
Selvangivelsen (e) må legges ved som dokumentasjon. Ev. dokumentasjon for skattepliktig kapital
og personinntekt som ikke er registrert på selvangivelsen.
Kan ikke selvangivelse legges fram, grunnet kort botid i landet, må annen dokumentasjon legges
ved. Ta event. kontakt med barnehagefaglig rådgiver i kommunen.
Vedlegg nr.
Type vedlegg:

Bekreftelse:
Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige. Jeg er innforstått med at feilaktige eller
manglede opplysninger vil kunne medføre full pris og ev. krav om etterbetaling.
Jeg plikter å informere kommunen om endringer i inntekt og sivil status.
Samtykke:
Jeg samtykker til at det kan samarbeides med NAV om innhenting av nødvendig informasjon, og at
NAV blir orientert om betalingsbeløp etter vedtak.
Dato:
Underskrift:
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid vil først gjelde måneden etter at søknaden er innvilget.
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen / gratis kjernetid med tilbakevirkende kraft.

Søknaden sendes Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli.

