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24. april 2020

Kære forældre til børn i GFO eller klub
Folketingets partier har indgået en aftale om forskellige muligheder for forældrebetaling under
genåbningen fra 15. april til 10. maj. På den baggrund giver Gentofte Kommune nu mulighed
for følgende:
Perioden 27. april til 10. maj 2020
Forældre kan vælge at holde deres børn hjemme i hele perioden fra d. 27. april til d. 10. maj
2020 uden at skulle betale for denne periode.
Godtgørelsen vil ske ved modregning senest i juli-opkrævningen.
Hvis I på nuværende tidspunkt får søskenderabat, vil den blive reguleret i forhold til, hvor
mange børn I har i pasning i perioden.
Hvis I ønsker at holde jeres barn hjemme i de næste to uger fra og med på mandag d. 27. april
til søndag d. 10. maj 2020 og dermed undgå at betale for perioden, skal I give besked herom
senest på søndag den 26. april 2020 kl. 18 ved at udfylde skemaet i nedenstående link. I skal
også udfylde skemaet, selvom I tidligere har givet jeres GFO/klub besked om, at I holder barnet
hjemme.
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FPUJUGY6SN36
Forvaltningen giver jeres GFO/klub besked, hvis I vælger at holde barnet hjemme.
Perioden 15. april til 26. april
Af flere grunde er det ikke muligt at få individuel refusion for perioden 15. april til 26. april for
den tid, jeres barn ikke har været i GFO/klub, herunder også den store administration, der er
forbundet med dette set i forhold til, at mange skal refunderes relativt små beløb.
På den baggrund vil Gentofte Kommune til den enkelte GFO/klub udbetale et beløb svarende til
den forældrebetaling, der er betalt for ikke brugte pladser.
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Lene Sperling, teamleder i Pladsanvisningen
lørdag d. 25. april og søndag d. 26. april i tidsrummet kl. 10 til 15 på telefon 30591620.
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