PRAKTISK INFORMATION
Venteliste
Alle kan blive skrevet op til en plads i Dragør Menighedsbørnehave. Vi har vores egen venteliste,
som er uafhængig af den kommunale pladsanvisning.
Dragør Menighedsbørnehave optager børn i alderen 2 – 6 år (frem til skolestart).
Vi har to børnegrupper: en småbørnsgruppe med et mindre antal børn i alderen 2 år til 2 år og 11
mdr. og en børnehavegruppe med børn fra 2 år og 11 mdr. og frem til skolestart.
Vi tilstræber, at I kan få tilbudt en plads, når I har behov for det. Dog kan vi ikke garantere, at der
er plads netop på den ønskede behovsdato.

Plads på venteliste
Optagelse i børnehaven sker i henhold til anciennitet på ventelisten. Når barnet har været skrevet
op i tre måneder, får barnet anciennitet fra fødselstidspunktet.
Vi har dog til enhver tid behov for, at vores småbørnsgruppe er fyldt op. Vi foretager desuden en
konkret pædagogisk vurdering ved udbud af pladser blandt andet i forhold til alder og køn. Det gør
vi for at sikre en så hensigtsmæssig sammensætning af børn som muligt i børnehaven.
Når et barn tilbydes en plads, sker det ud fra følgende kriterier i ikke prioriteret rækkefølge:
 Barnet tildeles en plads i småbørnsgruppen (2 år – 2 år og 11 mdr.) eller
børnehavegruppen (2 år og 11 mdr. – 6 år (skolestart)). Der er reserveret et mindre antal
pladser til børn på 2 år.
 Vi prioriterer søskende til nuværende børn samt børn, der har gået i børnehaven indenfor
de seneste tolv måneder.
 Vi optager børn med særlige behov efter en konkret og individuel vurdering, da
børnehavens fysiske rammer giver visse begrænsninger.
 Hvis I takker nej til en tilbudt plads bibeholdes ancienniteten, og I vil blive tilbudt den
næste ledige plads.

Opskrivning (link indsættes)
I kan anvende nedenstående formular til at skrive jeres barn på venteliste til en plads i Dragør
Menighedsbørnehave. Når vi har registreret jeres opskrivning, vil I modtage en mail med en
bekræftelse på, at jeres barn er opført på ventelisten til børnehaven.
Når jeres barn bliver tilbudt en plads, skal I indenfor fem hverdage give skriftlig besked om,
hvorvidt I ønsker pladsen. Hører vi ikke fra jer, betragtes dette som et nej tak til pladsen, som
tilbydes et andet barn.

Opskrivning på børnehavens venteliste påvirker ikke jeres plads på en kommunal venteliste. Først i
det tilfælde hvor I accepterer en plads hos os, sender vi en mail til pladsanvisningen i jeres
hjemkommune om, at I har fundet en privat børnehaveplads til jeres barn.

Udmeldelse
Ønsker I at udmelde jeres barn af børnehaven, skal I være opmærksomme på, at der er seks ugers
opsigelse til d. 1. eller d. 15. i en måned. Det vil sige, at hvis I ønsker, at jeres barn skal starte i en
ny institution pr. 1. februar for eksempel, så skal vi have besked senest d. 15. december (men
gerne tidligere).

Priser
Betaling for børn mellem 2 år – 2 år og 11 mdr.:
Betaling for børn mellem 2 år og 11 mdr. – 6 år (skolestart):
Deltidspladser: 2 år – 2 år og 11 mdr.:
Deltidspladser: 2 år og 11 mdr. – 6 år (skolestart):
Kombinationspladser: 2 år – 2 år og 11 mdr.:
Kombinationspladser: 2 år og 11 mdr. – 6 år (skolestart):
Mad (morgen- og eftermiddagsmad alle dage samt frokost to gange om ugen):
Beløbet reguleres årligt eller som følge af kommunale ændringer.
Bleer og mad er ikke inkluderet i prisen.
Hvis I ønsker at søge om tilskud til en økonomisk friplads, skal I søge direkte hos kommunen.
Tilkendes dette får børnehaven besked fra kommunen om tilskuddets størrelse, og egenbetalingen
vil blive reduceret tilsvarende.
Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper
som i Dragør Kommunes dagtilbud. Det er muligt at hente et skema til ansøgning om friplads på
Dragør Kommunes hjemmeside.
Hvis I bor i en anden kommune, og I ønsker at jeres barn skal gå i Dragør Menighedsbørnehave er
det vigtigt, at I orienterer os om det, da det er barnets bopælskommune, der betaler tilskuddet til
børnehaven. Hvis I bor i en anden kommune, gør vi opmærksom på, at nogle kommuner har et
lavere tilskudsniveau end Dragør Kommune, og at I i givet fald vil blive bedt om at betale
differencen.

Åbningstider og lukkedage
Børnehaven har åbent 49 timer om ugen: Mandag til torsdag fra 7.00 – 17.00 og fredag fra 7.00 –
16.00. Vi følger Dragør Kommunes lukkedage, hvilket betyder, at vi holder lukket på følgende faste
dage: Mandag, tirsdag og onsdag op til påske, fredag efter Kristi himmelfartsdag samt 23.
december til og med 2. januar. På lukkedagene tilbyder vi alternativ pasning.

Deltidspladser og kombinationstilbud
Hvis I begge som forældre – eller en af jer – afholder fravær ifølge reglerne i barselsloven, har I ret
til en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen til jeres barn/børn i alderen 26 uger og frem
til skolestart.
Det er desuden muligt at tilbyde kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider. I skal dog
som forældre kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes
almindelig åbningstid. Hvis du er enlig forsørger skal du ligeledes kunne dokumentere et
arbejdsbetinget pasningsbehov.
Kombinationstilbuddet betyder, at jeres barn kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at
I som forældre modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning i privat regi. Den fleksible
pasning udenfor dagtilbuddet skal være på mindst ti timer om ugen i gennemsnit.
Kombinationstilbuddet må ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud.

