§ 50. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af:
1) Forældre til elever, som deltager i undervisning i fritiden efter § 3, stk. 3.
2) Voksne, som deltager i folkeskolens undervisning efter § 3, stk. 5.
3) Deltagere i kulturcenteraktiviteter efter § 3, stk. 6.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en
skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 4. Vælger forældrene en folkeskole i en anden kommune end
bopælskommunen med tilhørende skolefritidsordning i henhold til § 36, stk. 3 og 7, betaler
forældrene til skolekommunen dennes takst for skolefritidsordningen, dog betales
bopælskommunens takst, hvis denne er højest. Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til
familier med mere end et barn i skolefritidsordninger, daginstitutioner m.v. og hel eller delvis
fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale,
pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold gør sig gældende. Reglerne fastsat i medfør af
dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes
egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af helt eller delvist
fripladstilskud.
Stk. 3. Har en person, der modtager kontanthjælp i henhold til lov om aktiv socialpolitik,
undladt at betale for skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen tilbageholde
den fremtidige månedlige betaling i den fremtidige kontanthjælp.
Stk. 4. Restancer vedrørende betaling for skolefritidsordning kan inddrives ved modregning i
børne- og ungeydelsen efter regler fastsat i lov om en børne- og ungeydelse.
Stk. 5. Kommunen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for
gennemførelsen af ekskursioner og lejrskoler efter § 16, stk. 5, jf. dog stk. 8.
Stk. 6. Kommunen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse i skolerejser efter § 16,
stk. 6.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens
forplejning under ekskursioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til
dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen
fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug.
Stk. 8. Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles
indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der
ikke dækkes af kommunen efter stk. 6-8. Kommunen kan dække øvrige udgifter.
Stk. 9. Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer efter § 16, stk. 5 og 6, kan ikke
betinges af erlæggelse af et beløb eller en anden ydelse.

