
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: Polsk 

Wniosek o obniżenie opłaty rodzicielskiej i nieodpłatny czas podstawowy  

Wniosek należy złożyć oddzielnie na każdy rok przedszkolny   

Jeżeli spełniają Państwo poniższe kryteria możecie Państwo ubiegać się o obniżenie opłaty 

rodzicielskiej i nieodpłatny czas podstawowy. Do wniosku należy dołączyć ostatnie 

rozliczenie podatkowe. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca.   

1. O obniżenie opłaty rodzicielskiej ubiegać się można po to, aby żaden z członków 

gospodarstwa domowego nie płacił więcej, niż 6% całkowitego, podlegającego 

opodatkowaniu dochodu.   

2. Można ubiegać się o nieodpłatny czas podstawowy, tj. 20 godzin tygodniowo w 

przypadku 3, 4 i 5 latków. Dotyczy to roku przedszkolnego, który rozpoczyna się w 

sierpniu, w roku, w którym dziecko kończy 3 lata.   

Formularz wniosku znajduje się na stronie www.vennesla.kommune.no – barnehage – søk 
redusert foreldrebetaling – søknad om redusert foreldrebetaling 
(www.vennesla.kommune.no – przedszkole – złóż wniosek o obniżenie opłaty rodzicielskiej – 
wniosek o obniżenie opłaty rodzicielskiej). Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej, 
w przypadku problemów z dołączeniem załączników należy zaznaczyć krzyżykiem opcję, iż 
zostaną one dosłane. Załączniki należy wówczas przesłać do gminy Vennesla na adres:  
Vennesla Kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla, z dopiskiem: Redusert foreldrebetaling 
(obniżona opłata rodzicielska).  
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prosimy o zwrócenie się do gminnego biura obsługi 
petenta.   


