
Ansökan om frielevplats vid Kuula-institutet 
 
Vasa stads nämnd för småbarnsfostran och utbildning beslöt att fortsätta med möjligheten till att 
ansöka om frielevplats. 
  
Frielevplatsen gäller antingen 100 %  eller 50 %. Frielevplatsen gäller för elever inom den fördjupade 
lärokursen inom dans och musik men även spelstart.  
 
Ansökan om frielevplats gäller för hela läsåret och ansökan görs inom september månad. Om 
familjens inkomster märkbart förändras under läsåret kan ansökan för vårterminen göras inom 
januari månad. 
 
Sökandena graderas enligt principerna för gradering av dagvårdsavgifterna (familjens storlek och 
bruttoinkomst). En vuxenstuderande kan ansöka om frielevplats om han/hon får utkomststöd. 

Familjens storlek 

I familjens storlek beaktas de personer, som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande 
förhållanden samt deras minderåriga barn inom samma hushåll. 

Familjens inkomster 

Familjens inkomster är de inkomster som tillhör vårdnadshavarna (i samma hushåll levande äkta 
make/maka eller sambo) samt deras barns inkomster, som medräknas då familjens storlek 
bestäms. Med inkomster avses beskattningsbara löne- eller kapitalinkomster samt skattefria 
inkomster. 

Frielevplats 

När behovet av frielevplats bedöms minskas familjens sammanlagda inkomst med den minimi-
inkomst som bedöms utgående från familjens storlek. Detta följer det beräkningssätt som den 
kommunala daghemsavgiften fastställs enligt. 

Hur gemensam vårdnad beaktas 

Avgiften fastställs på basen av den nuvarande familjestorleken och inkomster, som tillhör den 
vårdnadshavare, som är antecknad i elevregistret (= den vårdnadshavare som erhåller fakturan 
med terminsavgifterna). 

Vuxenstuderande 

En vuxenstuderande, som får utkomststöd, kan också ansöka om frielevplats. Även en studerande, 
som är myndig men ännu bor hemma hos vårdnadshavare/vårdnadshavarna, kan ansöka om 
frielevplats.  I an-sökan bör då anmälas alla inkomster för de som bor i samma hushåll. 

Ansökningstid 

Ansökningstid för läsåret till Kuula-institutet är senast 30.9 och för vårterminen senast 31.1. till 
vilken bifogas också en blankett för utredning av inkomster.  
 

Läs mera www.vasa.fi/kuula-institutet  - Kuula-institutets avgifter - Rabatter 
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