
 
 
 
 
 
  
 

Til forældre med bopæl i Rudersdal Kommune, der har børn i Dagtilbud 
eller SFO/SFK  

 

Lav frivillig indbetaling og undgå stor samlet regn ing i 
december 
 
Vi skriver til dig, fordi vi desværre ikke kan udsende en normal 
opkrævning af forældrebetaling af dagtilbud og SFO/SFK for november 
og heller ikke via Betalingsservice.  
 
Årsagen er en driftsomlægning af pladsanvisningen i Rudersdal 
Kommune, der betyder, at vi senest har opkrævet forældrebetaling af 
dagtilbud og SFO/SFK i august.  
 
Hvis du vil undgå en stor samlet regning til december, kan du lave en 
frivillig bankoverførsel for november – og evt. også tidligere måneder.  
 
Sådan overfører du 
Vi opfordrer til, at du betaler forældrebetalingen for november for dit/dine 
barn/børn, der er tilmeldt dagtilbud og/eller SFO/SFK, via overførsel til 
kommunens bankkonto:  
 
4316-0013470049 i Danske Bank 
 

Husk at oplyse betalers CPR-nr. i ”tekst til modtag er”/ 
meddelelsesfeltet. Det skal være betalers CPR-nr., der skal angives, 
og ikke barnets. Betalers CPR-nr. fremgår normalt a f 
fakturaen/Betalingsservice-oversigten.  

 
Det er af historiske årsager ofte barnets mor, der er registreret som 
betaler, da børne- og ungeydelse (børnepenge) indtil 1. januar 2022 
typisk blev udbetalt til moderen.  
 
Betal det samlede beløb og se takster  
Du bedes betale det samlede beløb, du er opkrævet for august måned 
for dit barn/dine børn. Hvis du ikke mener, beløbet er korrekt, fordi dit 
barn fx har skiftet plads, kan du betale det beløb, der svarer til taksten 
på den nye plads. Du kan se taksterne på kommunens hjemmeside:  
https://www.rudersdal.dk/infosider/takster-sfo-og-sfk 
https://www.rudersdal.dk/infosider/takster-i-boerneinstitutioner 
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Sæt betalingsdatoen til 10. november  
Vi opfordrer til, at betalingsdatoen sættes til den 10. november, som er 
den normale betalingsfrist.  
 
Vi modregner din frivillige indbetaling 
Rudersdal Kommune forventer at kunne udsende normale opkrævninger 
for forældrebetaling i slutningen af november 2022, der vil dække 
månederne september, oktober, november og december. Dine frivillige 
indbetalinger bliver fratrukket denne opkrævning.  
 
Hvis du ikke allerede har lavet en frivillig indbetaling for september og 
oktober, opfordres du til også at lave en overførsel for disse måneder. 
 
Behandling af data og yderligere info 
Vi beklager de gener, som den ændrede betalingsform måtte give din 
familie og dig. Det er en følge af en nødvendig omlægning, som skal 
fremtidssikre vores pladsanvisning. Se kommunens hjemmeside for 
nærmere info (www.rudersdal.dk/driftsomlaegning-af-pladsanvisningen).  
 
Vi baserer behandlingen af CPR-numre på databeskyttelseslovens § 11, 
stk. 1, da behandlingen benyttes til entydig identifikation af betaleren. 
Oplysningerne er krypteret og behandles alene af personer med 
tavshedspligt. Se evt. kommunens hjemmeside for, hvordan Rudersdal 
Kommune behandler dine personoplysninger 
(https://www.rudersdal.dk/minedata). 
 
Henvendelser vedr. ovenstående kan foregå via borger.dk, vælg Digital 
Post, ”skriv ny besked” og vælg Rudersdal Kommune.  
 
Se venligst bort fra brevet, hvis du ikke har bopæl i Rudersdal Kommune 
eller børn i dagtilbud eller SFO/SFK. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Rudersdal Kommune  
 
 
 


