
  

 

Søknad om redusert betaling/ 
gratis kjernetid i barnehagen  

Sola kommune 
Postboks 99 
4097 Sola 

 
Søknad om redusert betaling/ gratis kjernetid i barnehage 
 
 
Hvor mange barn søkes det for? _______ 
 
 
Barn 1 
Fornavn: _______________ Etternavn: _______________ Fødselsnummer/ Fødselsdato: _____________ 
 
Barnehage: _______________________ Oppholdstid i barnehage: Heltid          Deltid  
 
Barn 2 
Fornavn: _______________ Etternavn: _______________ Fødselsnummer/ Fødselsdato: _____________ 
 
Barnehage: _______________________ Oppholdstid i barnehage: Heltid          Deltid  
 
Barn 3 
Fornavn: _______________ Etternavn: _______________ Fødselsnummer/ Fødselsdato: _____________ 
 
Barnehage: _______________________ Oppholdstid i barnehage: Heltid          Deltid  
 
Barn 4 
Fornavn: _______________ Etternavn: _______________ Fødselsnummer/ Fødselsdato: _____________ 
 
Barnehage: _______________________ Oppholdstid i barnehage: Heltid          Deltid  
 
 
Søker/ forsørger  
 
Fornavn: _______________ Etternavn: _______________ Fødselsnummer/ Fødselsdato: _____________ 
 
Telefon: ______________________E-post: __________________________ 
 
Adresse: _________________________________ Postnummer: ______________ Sted: ______________ 
 
Jeg er: Gift          Samboer          Enslig forsørger       
 
 
Ektefelle/ samboer   
 
Fornavn: _________________ Etternavn: _________________ E-post: _____________________ 
 
Adresse: _________________________________ Postnummer: _________  Sted: ______________ 
 



  

 

Søknad om redusert betaling/ 
gratis kjernetid i barnehagen  

Sola kommune 
Postboks 99 
4097 Sola 

 
Nødvendige vedlegg 
 

• Siste års skattemelding må legges ved søknaden.  
 

• Eventuelle endringer i inntekt må dokumenteres med for eksempel lønnslipper for inneværende 
kalenderår, eventuelle vedtak fra NAV, arbeidskontrakt eller lignende.  

 
Merk at søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon vil bli avslått.  
 
Husholdning uten skattemelding: Husholdninger som ikke kan vise skattemelding grunnet kort botid i 
landet o.l., kan sende inn annen dokumentasjon over husholdningens skattbare person- og kapitalinntekter. 
Dette kan for eksempel være arbeidskontrakt, lønnsslipper og NAV-vedtak. 
 
Endring i inntekt: Husholdninger som opplever vesentlige endringer i inntekt som følge av for eksempel 
langtidsledighet eller endringer i familiens sammensetting, kan søke om reduksjon i løpet av året.  
Endring i inntekt dokumenteres med skattemelding, lønnsslipp eller annen relevant dokumentasjon fra for 
eksempel NAV.  
 
Sola kommune gjennomfører kontroller dersom andre opplysninger enn skattemeldingen er lagt til grunn. 
Hvis det oppdages uriktige opplysninger bortfaller retten til redusert foreldrebetaling umiddelbart og krav 
om tilbakebetaling vurderes.  
 
 
        Jeg bekrefter at opplysningene jeg har oppgitt er korrekte, og jeg er kjent med at Sola kommune kan 
kreve tilbakebetaling dersom opplysningene er feil.  
 
 
Dato: __________________Signatur: __________________ 
 
 
Søknad om redusert foreldrebetaling sendes kommunen der barnet er folkeregistret.  
Faktura for opphold og mat i barnehagen må betales ved forfall for å unngå inkasso. Dette gjelder også 
mens du venter på svar på søknaden. Søknader behandles fortløpende. Du kan regne med 
saksbehandlingstid på ca. tre uker.  


