DAGTILBUDSKONTORET

OPTAGELSESKRITERIER OG TIDSPUNKTER
Medlemskab
I Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. lægger vi vægt på, at Du, i forbindelse med din ansøgning om
medlemsskabet:





har gjort dig fortrolig med ordlyden i formålsbeskrivelsen og i bestemmelserne vedrørende
dagtilbuddenes og skolernes opgaver i foreningens vedtægter
ved samtaler med dagtilbudslederen og skolelederen ved Skoleforeningen indgående har
informeret dig om Skoleforeningens arbejde samt om det danske mindretal som helhed
kan tilslutte dig bestemmelserne om foreningens målsætning samt om dagtilbuddenes og skolernes
opgaver
er bekendt med, at sproget i foreningen og dens institutioner er dansk og at optagelsessøgende,
som ikke behersker dansk, vil bestræbe sig på at lære at forstå og tale dansk

Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig e.V. forventer, at du som optagelsessøgende:


vælger et dansk dagtilbud og en dansk skole til alle dine børn

I tilfælde af særlige behov finder dagtilbud/ skolen og dig/jer som forælder/forældre en løsning i
fællesskab, som tilgodeser børnenes tarv. I givet fald træffer Du hhv. I som forældre den endelige afgørelse
for jeres børn.

Indskrivnings- og optagelsestidspunkter


Dit barn kan indskrives efter det er født og Du som forælder kan give udtryk for et ønske om en
optagelsesdato



Det er indskrivningsdatoen, der er styrende for, hvornår dit barn kan optages, som på baggrund af
lange ventelister desværre ikke altid matcher det ønskede tidspunkt om optagelse.



I tilfælde af, at Du ønsker optagelse efter sommerens lukkeperiode, kan der gives tilsagn om en
plads, til primo januar måned. Inden januar kan dagtilbudslederen tale med dig om tendenser for
en mulig optagelse.



Det er ikke muligt for det enkelte dagtilbud at holde pladser ledige til nye børn, som ønsker at
starte fra december og frem mod sommerferien. Hvis der dog skulle blive en ledig plads inden for
denne periode, kan pladsen tilbydes Dit barn.



Er Dit barn startet i en af vores vuggestuegrupper og dermed allerede del af foreningen, har Du
krav på en børnehaveplads, når din lille er fyldt tre år. Hvis det dog viser sig, at den kommende
børnehavegruppe ikke kan tilbyde en ledig plads til dit barn midt på året, er det muligt at forblive i
vuggestuegruppen op til sommerlukkeperiodens start. Bemærk venligst, at det ikke er en generel
løsning, men en betydelig mulighed. Vuggestuebørn, der er fyldt tre år i løbet af det sidste
vuggestue-år og forbliver i vuggestuegruppen betaler børnehavebidrag.
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Ingen børn, der er fyldt tre år, må blive i vuggestuegrupper efter sommerferiens lukkeperiode.



Vuggestuebørn, der fylder tre år i perioden august til februar har mulighed for at starte som 2½
årige i børnehavegrupper allerede fra august af. Du træffer her nærmere aftale med
dagilbudslederen ift. denne mulighed.



Når Du ikke kan booke en plads inden for eget distrikt, men det til gengæld viser sig, at en plads i
nabodistriktet er ledig, er det også muligt at optage ”nabobørn”. I dette tilfælde kontakter
institutionen Dagtilbudskontoret inden kontrakten er tegnet, da vi først må sikre os at
fortrinsretten, jf. optagelser af ”egne” børn inden for det ønskede nabodistrikt, er overholdt.
Som udgangspunkt kan Du altid sætte barnet på andre distrikters ventelister.
Du betaler det bidrag, der gælder i den tilmeldte institution.



FL by modtager generelt ingen børn uden for FL by. Få undtagelser kan kun blive mulige i
forbindelse med en særlig ansøgning og udelukkende i samarbejde med Dagtilbudskontoret.

Ret til ændringer forbeholdes

