Den 31.03.2021

Tilbagebetaling af frokostordning i kommunale daginstitutioner
Borgere er af regeringen blevet opfordret til at holde deres børn hjemme fra dagtilbud, hvis de har mulighed for det, i perioden med skærpede COVID-19 restriktioner. Opfordringen til at holde børn hjemme fra dagtilbud gælder fra den
4. januar 2021 og er givet videre til forældre i Egedal Kommune pr. brev den
6. januar 2021.
Da der alene er tale om en opfordring, er der ikke fra myndighedernes side stillet
krav om, at kommunerne skal tilbagebetale forældrebetaling for perioder, hvor
forældre holder deres egne børn hjemme.
Egedal Byråd har imidlertid besluttet at yde tilbagebetaling for kommunal
frokostordning. Tilbagebetaling gælder for forældre, der vælger at holde deres
børn hjemme fra kommunal daginstitution i Egedal Kommune, under perioden
med skærpede covid-restriktioner fra den 4. januar 2021, og frem til den 4. april.
Der vil komme ny information ud, hvis perioden for tilbagebetaling forlænges.
Hvilke betingelser skal være opfyldt for at modtage tilbagebetaling?


Barnet skal være tilmeldt kommunal frokostordning i en af Egedal Kommunes daginstitutioner.



Barnet skal have været holdt hjemme fra daginstitution i mindst fem
sammenhængende dage, i perioden fra den 4. januar til den 4. april, som
følge af regeringens opfordring.

Hvordan søges der?
Forældre skal udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring på, at deres barn
har været holdt hjemme i den periode, der ansøges om tilbagebetaling for, denne
er vedhæftet i mailen.
Erklæringen sender I til os senest den 30. juni 2021 via linket her til Digital
Post.
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Hvornår bliver pengene tilbagebetalt?
Tilbagebetaling kan enten ske ved, at der modregnes i en efterfølgende forældrebetaling, eller ved, at pengene kommer til udbetaling. Der kan gå op til tre måneder fra vi har modtaget tro- og loveerklæringen, til pengene kommer til udbetaling.

Med venlig hilsen
Nynne Bonke
Økonomi- og sekretariatsleder
Center for Skole og Dagtilbud
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