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Fripladser – refusion for manglende indtægter 
 
Når der er bevilget økonomisk eller socialpædagogisk friplads til en familie 
betyder det, at fripladsen – udover kontingentet – også omfatter 
materialeforbrug til hobbyvirksomhed og forplejning. 
 
Herudover er det kutymen i Albertslund, at der ligeledes for udflugter og 
kolonier, hvor der er egenbetaling, gives hel eller delvis friplads, der matcher 
den fripladsprocent, som familien får på kontingentet. 
 
De økonomiske og socialpædagogiske fripladser betyder, at klubben ikke får 
dækket de udgifter ind, som ellers ville være blevet betalt, hvis 
barnet/medlemmet ikke havde friplads. 
 
De manglende indtægter kan klubben få dækket via en konto i forvaltningen, 
som tilskrives rammebeløbet, og dette notat beskriver, hvordan reglerne er for 
fripladser og hvordan refusionen indhentes. 
 
Økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud for materialer og forplejning 
Hvis beregningen af økonomisk eller socialpædagogisk fripladstilskud til en 
plads i klub fører til, at forældrene får 100 % friplads, så skal klubben også give 
fuld fritagelse for egenbetaling for materialer og forplejning. 
 
Hvis der er givet forældrene delvis friplads, dvs. en fripladsprocent på under 
100, så skal klubben give 50 % i tilskud på egenbetalingen for materialer og 
forplejning. 
 
Økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud for udflugter og kolonier 
Fripladsreglerne ved kolonier, udflugter, skiture m.v. er ikke konkret nævnt i 
lovgivningen.  
I Albertslund er der tradition for, at klubberne også giver familierne tilskud til 
disse udgifter.  
  
Forvaltningen har tidligere henvendt sig til Det Sociale Nævn, som var af den 
opfattelse, at det er i overensstemmelse med dagtilbudslovens intentioner, at 
der også gives fripladstilskud for udflugter, ture og kolonier, hvor der er 
egenbetaling.  
  
Fripladsprocenten for udflugter og kolonier m.v. beregnes individuelt og svarer 
til den økonomiske friplads, familien har. 
 
Klubbens opgørelse over manglende indtægter pga. friplads 
Det er en god idé at opgøre, hvor mange indtægter, klubben går glip af pga. 
fripladstilskuddene, når klubberne tager på udflugter, opkræver betaling for 
hobbymaterialer eller tager på koloni. 
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De manglende indtægter refunderes nemlig af Børne- og Ungeforvaltningen, så 
klubbernes rammebeløb ikke belastes af, at der er børn/unge, der har friplads. 
 
På denne måde sikres det, at alle klubber har lige vilkår i forhold til de 
økonomiske rammer, da antallet af familier med friplads altid vil ramme skævt. 
 
Det er op til klubben selv at afgøre, hvordan de manglende indtægter skal 
opgøres og hvor ofte klubben ønsker, at refusionen fra forvaltningen skal 
tilskrives klubbens rammebeløb. 
 
 
Refusion for manglende indtægter – hvordan? 
Når klubben (medarbejdere og leder afhængig af aktivitet) over en periode (1 
måned, 3 måneder eller 6 måneder) har opgjort de manglende indtægter pga. 
fripladstilskud, udarbejdes et omposteringsbilag i Rollebien. 
 
Omposteringsbilaget videresendes til administrativ medarbejder i Borger- og 
Ydelsescentret. 
 
Betalingskort i 2 klubber 
I to klubber (Bakkens Hjerte og Storagergård) er der - som et pilotprojekt fra 
2019 - indført betalingskort. I disse to klubber håndteres fripladsordningen på 
en anden måde.  
Se særskilt og yderligere information herom på Medarbejdersiden. 


