
Betalingssatser barnehage fra 1.1.2022: 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 
 

Full plass (inntil 45 timer) Kr 3 315 

4 dager pr. uke  Kr 2 652 

3 dager pr. uke  Kr 1 989 

Kost(mat)penger full sats (5 dager) Kr 350 

Kostpenger 4 dager pr. uke Kr 280 

Kostpenger 3 dager pr. uke Kr 220 

Kjøp av enkeltdager Kr 370 

Kostpenger ved kjøp av enkeltdager Kr 50 

For sent henting  Kr 150 

 
Fra 1.8.2022 blir maksprisen redusert til kr 3.050 for full plass: 

Full plass (inntil 45 timer) Kr 3 050 

4 dager pr. uke  Kr 2 440 

3 dager pr. uke  Kr 1 830 

 
 
Søskenmoderasjon, gjennomgående SFO – barnehage:  
Det skal være gjennomgående søskenmoderasjon i barnehage og/eller SFO,  
Første barn: Full pris  
Andre barn: 30 % moderasjon  
Tredje og etterfølgende barn: 50% moderasjon  
Rekkefølge: Første barn er den eldste i søskenflokken som går i barnehage.  
Deretter teller en videre nedover i alder i barnehagen før en fortsetter med eldste i 
SFO, nest eldste i SFO osv. Dersom ingen av søsknene går i barnehage, teller man 
etter synkende alder i SFO.  
Moderasjonsordningen omfatter søsken som bor fast sammen, jfr. Forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager, FOR-2005-12-16-1478  
 
Betaling: 
11 måneder, betalingsfri måned: juli 
 
 
Redusert foreldrebetaling for opphold i barnehage: 
Man får ikke automatisk redusert sats på foreldrebetaling, dersom husholdningen har 
lav inntekt. Man må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det må sendes 
søknad for hvert barnehageår, og senest innen utgangen av juni. Husk å legge ved 
dokumentasjon på inntektsopplysninger. 
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en 
barnehageplass. Hvis familien samlet tjener 607 750 kroner eller mindre i året, har 
du/dere krav på rabatt.  

Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen, som for 2022 er 3 315 kroner 
per måned fra 1. januar og kr 3 050 fra 1. august.  
 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer 



Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger 
med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  
Fra 1.8.2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som 
er lavere enn 583 650 kroner per år. 
 
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om barnet har deltids- eller 
heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på 
fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke 
de 20 timene, er tilbudet gratis. 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
 

Ved spørsmål angående søknad om redusert foreldrebetaling, ta kontakt med styrer i 
barnehagene. 
 

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), for 
denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du 
faktisk har krav på rabatt. 

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i 
skattemeldinga, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, 
leieinntekter. Søknaden vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er sendt inn. 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendes til den kommunen 
barnet er folkeregistrert. 

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i 
inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for 
eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall. 

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere. Samboere er to 
ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et 
ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene. Bor barnet fast hos 
begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme 
folkeregistrerte adresse som barnet. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at 
kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny 
søknad hvert år. 

Hvis du får avslag på søknaden, kan du klage. Du må klage innen tre uker fra du har 
mottatt avslaget. I klagen din må du skrive hva du ønsker endret i vedtaket og 
hvorfor. 

 

Betalingssatser SFO fra 1.1.2022: 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 
 

Plass over 14 timer pr. uke (månedssats) Kr 2 600 

Til og med 14 timer (1-14t) pr. uke (månedssats) Kr 1 990 



Ekstra dag, utover avtale Kr 300 

Matpenger fra og med 15 timer pr. uke Kr 150 

Matpenger til og med 14 timer pr. uke Kr 85 

 

Gratis kjernetid for 1-trinn fra høsten 2022: 
 
Regjeringen innfører gratis kjernetid for 1. trinn fra høsten 2022. 
Dette vil si nye satser for de elevene dette gjelder: 

Plass over 14 timer pr. uke (månedssats) Kr 895 

Til og med 14 timer (1-14t) pr. uke (månedssats)  Kr 285 

Til og med 12 timer (1-12t) pr. uke (månedssats) * Kr 0 

Ekstra dag, utover avtale Kr 300 

Matpenger fra og med 15 timer pr. uke Kr 150 

Matpenger til og med 14 timer pr. uke Kr 85 

 
*Matpenger skal også betales for gratis kjernetid tilsvarende som inntil 14 timer. 
 
Søskenmoderasjon, gjennomgående SFO – barnehage:  
Det skal være gjennomgående søskenmoderasjon i barnehage og/eller SFO,  
Første barn: Full pris  
Andre barn: 30 % moderasjon  
Tredje og etterfølgende barn: 50% moderasjon  
Rekkefølge: Første barn er den eldste i søskenflokken som går i barnehage.  
Deretter teller en videre nedover i alder i barnehagen før en fortsetter med eldste i 
SFO, nest eldste i SFO osv. Dersom ingen av søsknene går i barnehage, teller man 
etter synkende alder i SFO.  
Moderasjonsordningen omfatter søsken som bor fast sammen, jf Forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager, FOR-2005-12-16-1478  
 
Elever på 1-trinn som får gratis kjerneplass inntil 12 timer i uka vil ikke få 
gjennomgående søskenmoderasjon. Dette vil si at en elev på 1-trinn med 13 timer 
eller mer ikke vil utløse ytterligere moderasjon enn det gratis kjernetid medfører. 
 
Betaling: 
10 måneder, 6 måneder vår, 4 måneder høst 
 
Høst og vinterferie: 
Minst 6-14 timer, betaling etter bruk antall timer 

 
 
 
 
 
 
 
Betalingssatser kulturskole fra 1.1.2022: 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 



 
Kulturskole: 
 

Vanlig sats, ind. timer/ små grupper (pr. år) Kr 3 130 

 
Søskenmoderasjon: 
25 % for 2. barn 
50 % for 3. barn og evt. flere 
25 % for 2. instrument 
50 % for 3. instrument og evt. flere 
 

Andre (pr. time) Kr 330 

Store grupper, kurs (tegnekurs mm.) Kr 780 

Instrumentleie, gjelder ikke blåseinstrumenter Kr 200 

 
 
 
Kulturskolegrupper: 
 

Vanlig sats, grupper (pr. år) Kr 2 750 

 
Søskenmoderasjon: 
25 % for 2. barn 
50 % for 3. barn og evt. flere 
25 % for 2. instrument 
50 % for 3. instrument og evt. flere 
 
Kor og korps: 
 

Kor og korps til barn og ungdom 
(skolekorps og andre) 

Betaler 75 % av faktiske kostnader 

Kor og korps for voksne (mannskor, 
blandakor o.a.) 

Betaler 100 % av faktiske kostnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiepriser i Os skole og Dalsbygda skole fra 1.1.2022: 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 



 

Overnatting pr. klasserom pr. døgn Kr 155 

Overnatting pr. klasserom pr. døgn. Tillegg pr. pers. pr. døgn Kr 20 

Klasserom pr. gang/ pr. døgn Kr 155 

Apollon pr. gang/ pr. døgn inkl. kulturkjøkkenet Kr 155 

Skolekjøkken pr. gang/ pr. døgn Kr 255 

Datarom pr. gang/ pr. døgn Kr 360 

Garderobe inkl. dusj pr. døgn Kr 255 

All utleie til lag, foreninger og organisasjoner for barn og 
ungdom i kommunen 

 Gratis 

 
 

Leiepriser i MOT-kafeen fra 1.1.2022: 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 
 

Utleie til lag, foreninger og organisasjoner for voksne Kr 410 

Utleie til private pr. dag/ kveld til alkoholfrie arrangementer Kr 510 

All utleie til skolene og barnehagene, lag foreninger og 
organisasjoner for barn og ungdom i kommunen 

 Gratis 
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