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GEBÜHREN SCHULJAHR 2020/2021 / AVGIFT SKOLÅRET 2020/2021 

SCHULE / SKOLA  
 

Das Schulgeld pro Schulhalbjahr beträgt  43.000:- SEK pro Schüler  
für Schüler, die am 15.09. (1. Halbjahr) bzw. 15.02. (2. Halbjahr) 
keine aktive Personennummer haben oder deren Gemeinden 
aus besonderen Gründen keinen Beitrag zahlen. 
 
Terminsavgiften för elever som den 15.09. (HT) respektive den 15.02. (VT) 43.000:- SEK per elev 
saknar aktivt personnummer, samt för elever som hemkommunen 
av något skäl inte betalar skolpeng för. 
 
 

KINDERGARTEN (monatlich) / FÖRSKOLA (per månad) 
 

Heltidstaxa, barn 1–3 år, som går mer än 30 tim per vecka: 

 Barn 1 (yngst): 3% av hushållets inkomst - dock högst 1.478:- SEK/månad 
 Barn 2: 2% av hushållets inkomst - dock högst    986:- SEK/månad 
 Barn 3: 1% av hushållets inkomst - dock högst    493:- SEK/månad 
 Barn 4 och följande: ingen avgift 
 
Deltidstaxa, barn 3-5 år, som går mer än 15 tim per vecka. Gäller från augusti det år barnet fyller 3 år. 

             Barn 1-3 år som går högst 30 tim per vecka. 

 Barn 1 (yngst): 2% av hushållets inkomst - dock högst    986:- SEK/månad 
 Barn 2: 1% av hushållets inkomst - dock högst    493:- SEK/månad 
 Barn 3: 1% av hushållets inkomst - dock högst    493:- SEK/månad 
 Barn 4 och följande: ingen avgift 
 
Für Kinder, die am 15.09. (1. Halbjahr) bzw. 15.02. (2.Halbjahr) keine aktive Personennummer haben: 
För barn som den 15.09 (HT) respektive den 15.02. (VT) saknar aktivt personnummer: 

 
Teilzeit ohne Ferienbetreuung/deltid utan barnomsorg under skollov:  5.200:-/månad 
Teilzeit mit Ferienbetreuung/deltid med barnomsorg under skollov: 1-2 år 10.500:-, 3-5 år 8.300:-/månad 
Ganztags mit Ferienbetreuung/heltid med barnomsorg under skollov: 1-2 år 14.000:-, 3-5 år 9.900:-/månad 
 

FREIZEITHEIM (monatlich) FSK – 3 / FRITIDSHEM (per månad) FSK - 3 
 
 
 
 
 
 
 
EINSCHREIBEGEBÜHR 
 
 
 
 

Deltidstaxa  
Barn 1 (yngst): 2% av hushållets inkomst – dock högst  986:- SEK/månad  
Barn 2: 1% av hushållets inkomst – dock högst   493:- SEK/månad 
Barn 3: 1% av hushållets inkomst – dock högst  493:- SEK/månad 
Barn 4 och följande: ingen avgift 
 

Für Kinder, die am 15.09. (1.Halbjahr) bzw. 15.02. (2.Halbjahr) keine aktive Personennummer haben: 
För barn som den 15.09. (HT) respektive den 15.02. (VT) saknar aktivt personnummer: 3.950:- SEK/månad 
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