Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Det må søkes på nytt for hvert barnehageår
Dersom dere oppfyller kriteriene under kan dere søke om redusert foreldrebetaling og gratis
kjernetid. Den nyeste skattemelding må legges ved. Frist 15. juni.
1. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling slik at ingen husstander betaler mer enn
6 % av samlet skattbar inntekt.
2. Det kan søkes om gratis kjernetid 20 t/u for 3,4 og 5-åringer. Dette gjelder fra det
barnehageåret som starter i august det året barnet fyller 3 år.
Søknadsskjema finner dere på www.vennesla.kommune.no – barnehage – søk redusert
foreldrebetaling – søknad om redusert foreldrebetaling. Søknaden sendes elektronisk, om
vedleggene ikke kan lastes opp, krysser dere av for at de ettersendes. De sendes da til
Vennesla Kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla. Merk: Redusert foreldrebetaling.
Dersom dere trenger hjelp, kan dere henvende dere i kommunens servicetorg.
Språk: Tigrinja
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መመልከቻ ፎርም ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትረኽብዎ www.vennesla.kommune.no – barnehage – søk
redusert foreldrebetaling – søknad om redusert foreldrebetaling. በዚ መሰረት ተሓቢሩ ዘሎ
መምርሒ ጌርኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ፎርም ድማ ብ ኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ኢኹም ትሰድዎ፣ እቲ
መሰነይታ ድማ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣይኮነን ዝጸዓን፣ ድሒርኩም ኢኹም ትሰድዎ። ክትመርጹ ከለኹም እዚኣ
ኢኹም ትመርጹ ettersendes. ትሰድዎ ድማ ናብ ምምሕዳር ቨኔስላ ኢዩ ኣድራሻ ድማ:
Vennesla Kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla.
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