
 

 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid i barnehagen -

barnehageåret 2020/2021         
          Unntatt offentlighet  

□ Søknad om redusert foreldrebetaling  

□ Søknad om 20 timer gratis oppholdstid  

Foresatt 1 - søker: 

Navn:                                                        Fødselsnummer: 

Adresse: 

Postnummer: Poststed: 

Mobiltelefon: E-postadresse: 

 

Har du ektefelle eller samboer?                          □ Ja               □ Nei 

Hvis samboer ikke er far eller mor til barnet, oppgi dato for når dere ble samboere: 

Foresatt 2 – ektefelle/samboer 

Navn:                                                          Fødselsnummer: 

Adresse: 

Postnummer: Poststed: 

Mobiltelefon: E-postadresse: 

Opplysninger om barn(a): 

Navn: Fødselsdato: Barnehage og antall dager: 

   

   

   

□ Jeg/vi bekrefter at opplysningene er riktige. Hvis det skjer endringer som har betydning for 

søknaden vil vi gi beskjed til Gran kommune. Jeg/vi forstår at opplysningene kan bli kontrollert hos 

offentlige myndigheter som Skatteetaten og Folkeregisteret.   

Sted/dato: ……………………………………………………………. 

Underskrift: …………………………………………………………. 

Søknaden sendes Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. 

 



GRAN KOMMUNE   1  

 

Spørsmål og svar om søknaden og ordningen 
 

1. Har jeg rett til redusert foreldrebetaling? 
Fra januar 2020 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 574 750 kroner rett 

til redusert foreldrebetaling. 

 

Dette må du søke om. 

 

2. Har jeg rett til gratis oppholdstid? 
Fra august 2020 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 566 100 kroner rett 

til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.  

Dette gjelder for 2-, 3-, 4-, og 5-åringer.  

 

Dette må du søke om. 

 

3. Hvordan søker jeg? 
1. Fyll ut skjemaet «Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid i 

barnehage». 

 

2. Inntektsdokumentasjon 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager ble endret i mars 2020. Forskriften gir kommunen 

anledning til å innhente inntektsopplysninger fra Skatteetaten for å kunne fatte vedtak om 

redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  

 

Kommunen vil ikke kunne innhente inntektsopplysninger før hele skatteoppgjøret er klart  

(i slutten av juni), derfor anbefales det at skattemeldingen for 2019 legges ved søknaden for en 

raskere saksbehandling. 

 

3. Søknadsfrist 

Søknadsfrist for barnehageåret 2020/2021 er 1. juni.  

Frist for søknader gjennom året er 15. i hver måned. Vedtaket vil da gjelde fra  

den 1. i påfølgende månd. 

 

4. Send inn søknaden til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 
 

4. Hva skjer etter at jeg har sendt søknaden? 
Har du søkt for neste barnehageår innen fristen 1. juni, får du svar før barnehageåret starter i 

august. 

 

Søker du ellers i året, får du svar innen en måned. 

 


