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Venteliste nr.

Aabenraa Kommune
Den Centrale Pladsanvisning
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

Sendes til

Ansøgning om optagelse
i daginstitution/dagpleje m.v.

Navn

Jeg ønsker mit barn
Personnummer

Modtaget dato

(Se vejledning på bagsiden)

Fra dato

Dagpleje

optaget i nedenstående pasningsform fra dato (behovsdato)

Fritidshjem/Miniklub

Børnehave

Vuggestue
Institutionens navn

Institutionens navn

Institutionens navn

Til kl.Fra kl.Ønsket dagplejer

Blanket E-1722-580 (07.09.2009)

-

Aabenraa Kommune
Kultur og Borgerservice
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Dato Underskrift/forældremyndighedsindehaver

Dato og underskrift
Hvis jeg flytter, eller hvis der sker ændringer i de meddelte oplysninger af væsentlig og varig karakter, vil jeg meddele
dette, eventuelt telefonisk.

Oplysninger om arbejdssted
Arbejdssted Arbejdstid

Ægtefælles/samlevers arbejdssted Arbejdstid

Telefonnummer

Telefonnummer

Navn Personnummer

Ægtefælles/samlevers navn Personnummer

Adresse Telefonnummer

-

-

Personlige oplysninger

Særlige bemærkninger
Herunder oplyses om barnet har særlige vanskeligheder, der skal tages hensyn til. F.eks. allergi, røg, husdyr, fysisk/psykisk handicap eller om barnet er
for tidligt født

Forældremyndighed Fælles Mor Far

Nationalitet, hvis andet end dansk
Sprog i hjemmet

Taler forældrene dansk
Ja
Nej Taler barnet dansk

Ja
Nej
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Vejledning

Hvornår kan børn opskrives til institutionsplads?

Vuggestue/dagpleje:

Børnehave/integrerede institution:

Fritidshjem/miniklub/SFO:

Fritidsklub:

Barnets fødselsdato

Barnets fødselsdato

Barnets fødselsdato

Barnets fødselsdato

Retningslinier for Den Centrale Pladsanvisning og takster kan ses på kommunens hjemmeside
www.aabenraa.dk eller rekvireres hos Den Centrale Pladsanvisning.

I forbindelse med denne ansøgning, gør Den Centrale Pladsanvisning opmærksom på, at du muligvis har
følgende tilskudsmuligheder:

· Økonomisk friplads (nedsættelse af forældrebetaling)
· Socialpædagogisk friplads, hvis dit barn har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
· Socialpædagogisk friplads, hvis du mener, at dit barn har et specielt eller særligt behov.

Hvis en eller flere af ovennævnte muligheder først opstår efter ansøgningen, bedes du være opmærksom på
denne og staks kontakte Den Centrale Pladsanvisning.

For yderligere spørgsmål, kan du kontakte Den Centrale Pladsanvisning på telefon 73 76 76 76.

OBS!! Tilbud om dagtilbudsplads gives skriftligt pr. brev, og du skal reagere indenfor den i tilbudet
angivne frist. Kontakt derfor Den Centrale Pladsanvisning, når du rejser på ferie eller lignende.

Ved indgivelse af denne ansøgning vil dit barn blive optaget på en venteliste. Når der bliver ledig plads, vil
du få meddelelse herom.

Efter retssikkerhedsloven § 11 stk. 2 har du pligt til at underrette kommunen, hvis der sker ændringer i de
meddelte oplysninger af væsentlig og varig karakter. Dette kan evt. ske telefonisk.

Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger - bl.a. i elektronisk form - om økonomiske forhold m.v.
fra fx andre offentlige myndigheder, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndig-
heder, private virksomheder m.fl., hvis modtageren har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbej-
der med kommunen.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig og dit barn. Du kan kræve forkerte
oplysninger rettet.
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