Barnehageår: ………………...
Søknaden sendes;
Båtsfjord Kommune v/ barnehagefaglig ansvarlig
Postboks 610
9990 BÅTSFJORD
Telefon
78985300

Navn på barnehage;
Klausjorda barnehage:

Søknadsfrist:

30 juni for kommende barnehageår.
Søknader mottatt etter denne dato behandles og trer i
kraft måneden etter mottatt søknad.

Nordskogen barnehage:

Søknaden gjelder gratis kjernetid for 2-3-4-5 (6) åringer: ……… (sett kryss)
Gjelder husholdninger med en samlet skattepliktig kapital og personinntekt under kr. 548.500 pr
år.

Søknaden gjelder redusert foreldrebetaling 0 -5 (6) år:………… (sett kryss)
Gjelder husholdninger med en samlet skattepliktig kapital og personinntekt under kr. 541.500 pr
år
Barn det søkes for
Fødselsnummer Navn
Adresse
Type plass

Barn og foresatte må ha samme adresse for å kunne søke om redusert betaling;
Opplysninger om foresatte 1 – mor/far, regningsmottaker;
Fødselsnummer Navn
Adresse

Telefonnummer Sivilstand:
Enslig;______ Gift;____Samboer;______Enke/mann;______separert/skilt;______
Vedlegg - dokumentasjon foresatt 1
Skattemelding/annen dokumentasjon

Bruttoinntekt

Opplysninger om foresatte 2 – Ektefelle/foresatt/samboer (siste 12 mnd)
Personnr
Navn
Adresse

Vedlegg - dokumentasjon foresatt 2
Skattemelding/annen dokumentasjon

Oppdatert pr 01.08.19

Bruttoinntekt

Person- og kapitalinntekt:
Beregningsgrunnlag er husholdningens (ektefeller/partnere/samboere) samlede skattepliktige
person- og kapitalinntekt. Disse fremkommer på skattemeldingen.
Krav til dokumentasjon:
 Siste års skattemelding
Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding, eller dersom skattemelding mangler, må
annen dokumentasjon også legges ved. Se oversikt nedenfor.
ENDRET INNTEKTSFORHOLD fylles kun ut hvis du skal melde fra om endret inntekt
Inntekt
Inntekt foresatt 1
Inntekt foresatt 2
Forventet inntekt inneværende år
Ved endring av inntekt:
Dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen i løpet av året, skal ny
søknad og dokumentasjon på inntekt sendes inn, slik at riktig sats for foreldrebetaling kan
beregnes.
Eksempler på dokumentasjon:
 Lønnslipp – 3 siste mnd.
 Dagpenger, uføretrygd, sykepenger, AAP (arbeidsavklaringspenger) og lignende
 Fødselspenger
 Vedtak fra NAV
 Dokumentasjon fra Statens lånekasse
 Kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad
 Overgangsstønad
Siste års skattemelding må også leveres når det søkes om endring.

Jeg bekrefter at opplysningene er korrekt og fullstendig.

______________________
Sted og Dato

______________________________________
Underskrift foresatt 1

__________________________________________
Underskrift foresatt 2

Oppdatert pr 01.08.19

