Klip Ud!

Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Ansøgning om optagelse
i daginstitution/dagpleje

Pladsanvisningen
Frederiksborggade 15, 3. sal
Postboks 2220
1018 København K

Mors CPR.nr.
Fars CPR.nr.

Se næste side vedrørende udfyldelse af ansøgningsskemaet.
Der udfyldes en blanket for hvert barn.

Brug blokbogstaver.

Barnets fulde navn:

CPR.nr.

Adresse:

V uggestue og dagpleje: (Maks. 2 ønsker - dagpleje tæller som et ønske)
Institutionsnummer/dagpleje

Adresse (hvis dagpleje ønskes - skriv bydel)

Ønskes
Søskende i
sprogplads * institutionen
sæt X

sæt X

Ønske

Ønske

(Skal udfyldes)

Vi har behov for pasning til vores barn fra den:
dato

Ønskes
Søskende i
sprogplads* institutionen
sæt X
sæt X

Børnehave - vejledende institutionsønsker:
Ønske

Ønske
Ønske

* Sprogpladser findes kun i udvalgte vuggestuer og børnehaver i distrikterne Nørrebro, Valby, Brønshøj-Husum,
Bispebjerg og Sundby Nord. Se vejledning på bagsiden.

Ansøger:
Mors navn:

Privat telefonnummer:

Mobilnummer:

Privat telefonnummer:

Mobilnummer:

Arbejdssted/Uddannelsessted/Adresse:
Fars navn:

Arbejdssted/Uddannelsessted/Adresse:

Modtager du eller din ægtefælle / samlever kontanthjælp?

ja

nej

Har barnet kroniske sygdomme, medfødte handicaps, er født for tidligt eller andre forhold, der skal tages hensyn til,
i bekræftende fald hvilke:

Hvis der ønskes en sprogplads, skal dette felt udfyldes.
Barnets modersmål/mors modersmål/fars modersmål:

Dato: _________ Mors/fars underskrift________________________________________________
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Vejledning
Vuggestue

I Københavns Kommune er det opskrivningstidspunktet,
som afgør placeringen på den enkelte venteliste. Det barn,
som er skrevet op først, får først tilbudt en vuggestue/
dagplejepladsplads. Barnet kan tidligst få anciennitet fra den
dato, barnet fylder 4 måneder.
Du kan skrive dit barn op til maks. to vuggestuer eller to
dagplejeområder (et dagplejeområde = en bydel) eller til en
vuggestue og et dagplejeområde.
Hvis du ønsker dagpleje, skal du skrive den ønskede bydel i
adressefeltet. Skriver du dit barn op til dagpleje, bliver barnet
automatisk skrevet op til flerbørnsdagpleje, hvis dette tilbud
findes i bydelen.
Pladsanvisningen kan fortælle dig om ventelisterne til de
enkelte institutioner og dagplejeområder og kan også oplyse,
hvor mange pladser, der ventes at blive ledige i institutionerne i
den kommende tid.
Vælger du at ændre opskrivning til en anden venteliste, er det
den nye opskrivningsdato, der afgør dit barns placering på
ventelisten.

Behovsdato

Du vil få tilbudt plads til dit barn, når det står øverst på
ventelisten, dog normalt tidligst fra den dato du skriver som
behovsdato. Punktet SKAL udfyldes.

Børnehave

Børn, der har vuggestue-/dagplejeplads, er automatisk skrevet
op til en børnehaveplads. Børn kan flyttes i børnehave fra de er
2 år og 10 måneder.
Du kan skrive dit barn op til maks. tre børnehaver. Ønskerne
er vejledende. Hvis flere ønsker den samme børnehave, får
det ældste barn tilbudt plads først. Pladsanvisningen kan ikke
garantere, at dit barn får plads i ønskeinstitutionen, men de
forsøger såvidt muligt at tilgodese dine ønsker.

Sprogpladser

I forbindelse med udviklingsprojektet ”Mangfoldighed i
Københavns dagtilbud” har Københavns Kommune reserveret
et antal såkaldte sprogpladser i udvalgte daginstitutioner.
Sprogpladserne er øremærket til børn med et andet
modersmål end dansk, dvs. børn hvor ingen af forældrene har
dansk som modersmål. I institutionslisten kan du få et overblik
over, hvilke institutioner der har sprogpladser.
Hvis du ønsker en sprogplads, skal du markere dette på
ansøgningsskemaet, samt oplyse barnets og forældrenes
modersmål. Du kan læse mere på www.kk.dk/pasning eller
kontakte Pladsanvisningen.

Søskendehensyn

Hvis dit barn har søskende i børnehaven, får barnet plads i
samme institution, hvis der er plads på oprykningstidspunktet. I
integrerede institutioner, har institutionens vuggestuebørn dog
fortrinsret til ledige børnehavepladser. Søskendehensynet kan
tidligst tages, når barnet er 2 år og 10 måneder. Husk at skrive
barnet op til søskendebarnets institution.
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Tilflyttere og omflyttere

Hvis du flytter til kommunen eller flytter internt i kommunen,
kan I gøre brug af en reserveret plads. Det forudsætter dog, at
der er en afstand på mindst 4 kilometer mellem din nye bopæl
og den institution dit barn er skrevet op til eller er indmeldt i.
Pladsanvisningen kan oplyse, hvor på ventelisten de reserverede
pladser er til de enkelte institutioner.
Hvis barnet skal i børnehave, vil det få plads efter alder.

Weekendåbne institutioner

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til en institution med
weekendåbent, bedes du kontakte Pladsanvisningen.

Forældremyndighed

Kun en forælder, som har forældremyndighed over et
barn, kan ansøge om optagelse af barnet i dagtilbud. Har I
fælles forældremyndighed, forudsættes det, at I er enige om
opskrivningen. Hvis barnet bor hos andre end den, der har
forældre-myndigheden, skal der til ansøgningen vedlægges kopi
af plejetilladelse sammen med plejeforældrenes navn og adresse.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere på www.kk.dk/pasning samt på
www.daginstitutioner.kk.dk

Vigtigt!

Send det udfyldte skema til Pladsanvisningen. Du vil inden 10
dage modtage en bekræftelse på opskrivningen. Bekræftelsen
er dit bevis på opskrivningen. Hvis du ikke modtager en
bekræftelse, skal du kontakte Pladsanvisningen.

Garantiliste

Hvis du har et akut pasningsbehov, kan du vælge at skrive dit
barn på garantilisten. På garantilisten er dit barn garanteret en
plads indenfor to måneder. Pladserne fra garantilisten tilbydes i
enten dagpleje eller vuggestue.
Dit barn kan stå på én specifik venteliste og garantilisten.
Hvis du har skrevet dit barn op til to specifikke dagtilbud,
skal du erstatte det ene dagtilbud med en opskrivning på
garantilisten.
Opskrivning på garantilisten
Du bør altid søge uddybende vejledning hos Pladsanvisningen,
inden du skriver dit barn på garantilisten.

Persondataloven

De oplysninger, du har afgivet i dette skema, vil blive registreret
i Københavns Kommunes institutionssystem, som Københavns
Kommune er ansvarlig for. Oplysningerne registreres med
henblik på at føre venteliste over børn, der søger plads, og
sende tilbud til de børn, som står for tur. Som registreret i dette
register, har du ifølge persondataloven (lov nr. 429 af 3. maj
2000) ret til:
- at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, og formålet
med behandlingen
- at gøre indsigelse imod at oplysningerne behandles
- at kræve berigtigelse/sletning/blokering af oplysninger, der er
urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på
edb i strid med lovgivningen.

