Hvidovre, den 18.januar 2018

Til forældre med børn og unge i klubber og SFO2 + 3 i Hvidovre kommune

Ny praksis for opkrævning af materialepenge i klubberne fra den
Fra den 1. marts 2018 vil opkrævning af materialepenge ske sammen med forældrebetalingen.
Den nye praksis sker som følge af en ændring i loven om genberegning af fripladstilskud. Ifølge
denne skal fripladstilskuddet genberegnes hver måned – herunder også fripladstilskud til
materialepenge. Det betyder, at der fremadrettet på jeres opkrævning vil stå to poster; kontingent
og materialepenge.
Bestyrelsen / forældrebestyrelsen har fastsat materialebeløbet i din klub
Opkrævningen af materialepenge betyder som udgangspunkt, at I har betalt for de fleste aktiviteter
i klubben.
Center for Skole og Uddannelse har bedt bestyrelserne / forældrebestyrelser i klubberne om at
beslutte størrelsen på de materialepenge, der skal opkræves. Desuden er det bestyrelsen, der
fastsætter beløbets størrelse en gang om året, og fastsætter principperne for anvendelse af disse.
Opkrævning af materialepenge via forældrebetalingen betyder at:
•
•
•

alle forældre opkræves det beløb til materialepenge, som bestyrelsen / forældrebestyrelsen
har besluttet
alle forældre med en fripladsbevilling, får automatisk beregnet hvad de skal betale i
kontingent og materialepengene af pladsanvisningen
forældre behøver ikke at oplyse om evt. fripladsforhold til klubben, da dette fremgår af
oplysningerne ikke pladsanvisningen, der sender opkrævningerne ud for alle klubbørn.

Har I spørgsmål til denne ændring, kan I rette henvendelse til Center for Skole og Uddannelse på
sko@hvidovre.dk. Har I spørgsmål til det beløb, som bestyrelsen har besluttet, der skal opkræves,
skal I rette henvendelse til klubben.
Klubbens afsnit
Pris for dit/jeres børn pr. måned er: 75,- kr.
Hvad kan pengene bruges til:
• Kl. 15.30 måltidet. (frugtordning)
• Skøjteture
• Svømmeture
• Rollespilsrum
• Krea-rum (kan forekomme betaling)
• Kaninkontingentet falder til 10,- kr.
• BMX
• Pc- rum. (spillelicenser og opgradering)
• Flere Nyanskaffelser (bl.a. musik, sport)
Anden information fra klubben.
• Ridning: vil fortsat være en klub i klubben og kræver særlig tilmelding og betaling.
• Dyrere ture såsom x- jump- Tivoli – bio etc. giver klubben tilskud til jeres egenbetaling.

Med venlig hilsen
Center for Skole og Uddannelse

