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Kriterier for indskrivning og optagelse af børn.
INDSKRIVNING:
•
•
•

Indskrivning af børn følger ”først til mølle” -princippet og giver anciennitet til optagelse fra dato for
indskrivning. Der betales 200,- kr. kontant ved optagelse på ventelisten.
Ved barnets indskrivning, udleveres indskrivnings- og optagelseskriterier samt kvittering for modtaget
indmeldelse og venteliste gebyr. Venteliste gebyr refunderes ikke.
Hvis barnet får plads i vuggestuen, har barnet automatisk plads i børnehaven efterfølgende.

BETALING:
•
•

•
•
•

Forældrebetalingen er kr. 1.934,- pr. måned for børnehaven og kr. 3134,- pr. måned for vuggestuen.
For madordning, som er obligatorisk, betales herudover 566,00 pr. måned. i 11 måneder. I alt pr.
måned 2.500 kr. i 11måneder for børnehaven og 3700 kr. i 11 måneder for vuggestuen.
Betaling sker forud og senest d. 3 i hver måned og forudsætter tilmelding til PBS. I påske- vinter og
efterårsferie samt 3 uger i sommerferien medbringes madpakke og eftermiddagsmad. Spørgsmål vedr.
aktuelle betalinger rettes til børnehavens leder på telefon: 66 15 01 87. Evt. indkomstændringer som
har indflydelse på betalingen kan have en ekspeditionstid på op til 2 mdr. Takstreguleringer varsles
med 3 mdr.
I tilfælde af manglende betaling fremsendes rykkerskrivelse og udmeldelsesvarsel. I tilfælde af fortsat
udebleven betaling opsiges barnet med øjeblikkelig virkning, og den manglende betaling inddrives via
inkasso.
Odense Kommune yder tilskud til børnehavens drift svarende til gennemsnittet af det tilskud, der gives
til den kommunale daginstitution. Kommunen yder ikke rabat til børnehavens ekstra service ydelser,
såsom madordning.
Regler for Søskenderabat og Friplads følger Kommunens regelsæt. Der kan ansøges via
www.odense.dk. Søskenderabat forudsætter samme betaler for alle børn. Søskenderabat skal ikke
ansøges, men klares automatisk.

EKSTRA HJÆLP TIL BØRN MED SÆRLIGE BEHOV:
•

I følge lovgivningen og efter behov oppebæres ret til ydelser fra Service afd. og PPR, i form af
psykolog bistand, støttepædagog, praktisk bistand, talepædagog, sagsbehandler etc.

UDMELDELSE:
•
•

Udmeldelse skal ske skriftligt til Børnehaven med mindst 2 måneds varsel og altid til den 1. i
måneden.
Børnehaven forbeholder sig ret til at ophæve samarbejdet i de få tilfælde, hvor børnehavens
ressourcer / kompetencer ikke rækker i forhold til en given problemstilling. En udmeldelse på denne
baggrund besluttes i samarbejde med forældrene og altid med min. to måneders varsel og altid til d.
1 i en måned.

LUKKE DAGE:
•

Børnehaven har lukket d. 24., 25., 26. og 31. december, 1. januar og Grundlovsdag fra kl.12:30 samt
andre helligdage i løbet af året. I sommerugerne 28-30, tilbydes pasning i huset mod tilmelding og
betaling af kr. 500,00 pr. påbegyndt uge. Tilmelding og betaling skal være børnehaven i hænde i maj
og refunderes ikke.
Med venlig hilsen Bestyrelse og Ledelse i Skt. Klemens Private Børnehave & Vuggestue

