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 INDMELDELSESBLANKET  

Ønsket optagelsesdato: _________________________________________ 

 

Barnets navn: Cpr.nr.: 

  

Moders navn: Cpr.nr.: 

Adresse  

Post.nr. og by:  

Telefon hjemme:                                     Mobil: Telefon arbejde: 

E-mailadresse:  

  

Faders navn: Cpr.nr. 

Adresse:  

Postnr. og by:  

Telefon hjemme:                                     Mobil: Telefon arbejde: 

E-mailadresse:  

  

Søskendes navn(e) anføres nedenfor:                        Evt. institution søskende går i: 

  

  

  

  

Barnet meldes ind i (sæt kryds): 

        Vuggestue 

INDMELDELSE: 

Hjemkommunen yder et tilskud for hvert barn der er indskrevet i institutionen. Er barnet boende i anden kommune, kan betalingen 

for forældrene se anderledes ud. Eks. ledsages barnet af et mindre tilskud, opkræves forskelsbeløbet sammen med 

forældrebetalingen. 

Er Du berettiget til fripladstilskud fra kommunen, skal du ansøge kommunen herom. Fripladstilskud kan søges via kommunens 

hjemmeside. 

Såfremt Du har andre ”hjemmeboende” børn i denne institution, andre institutioner eller dagpleje er Du berettiget til søskendetilskud. 

Søskendetilskuddet ydes til alle ”hjemmeboende” børn, dog ikke det barn der optager den dyreste plads. Søskendetilskuddet udgør 

50 % af egenbetalingen for den del af betalingen, der ikke overstiger kommunens gennemsnitlige egenbetaling i privatinstitutioner. 

PERSONDATA: 

Når i udfylder og aflevere en indmeldelsesblanket, skal vi orientere jer om, at vi opbevare jeres personoplysninger i vuggestuen, 

så længe det er nødvendigt, for at kunne tilbyde jer en plads i vuggestuen. Når i underskriver blanketten samtykker i til dette. 

Samtykket kan til hver en tid tilbagekaldes, ved at henvende sig på skrift til institutionen. 

 

VENTELISTE: 

Når institutionen har modtaget Din ansøgning, vil Dit barn blive skrevet på vores venteliste. Vi bestræber os på at tilbyde Jer en plads 

nærmest Jeres behovsdato. I vil modtage en bekræftelse herpå, hvis/når vi kan tilbyde jer en plads, som I skal acceptere inden for en 

uge, da pladsen ellers kan tilfalde en anden.  

Du er velkommen til at kontakte institutionen på telefon 4045 0191 ved yderligere spørgsmål. 

 

UDMELDELSE AF INSTITUTIONEN: 

Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt til institutionen med mindst 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i 

måneden, da I ellers vil være bundet økonomisk på pladsen i 2 måneder. 
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AFLEVERING AF BLANKET: 

Blanketten skal returneres til Vuggestuen i underskrevet stand. Den /De forældre der udfylder indmeldelsen med egne 

personoplysninger SKAL underskrive blanketten. Ifølge persondataforordningen er det jeres beslutning om i vil sende indmeldelsen 

på mail uden kryptering.  

 Vi vil gerne opfordre jer til at sende den med posten eller komme forbi vores postkasse eller aflevere den personligt i Vuggestuen for 

at passe bedst muligt på Jeres personfølsomme oplysninger. 

 

 

 

 

 

 

Dato: ___________________________ Forældreunderskrift:___________________________________ 

 

 

 

Dato: ___________________________ Forældreunderskrift:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


