Ind og udmeldelse
VENTELISTEPOLITIK FOR MARIA MIKKELSENS BØRNEHUS
§ 1 Indskrivning på venteliste
Indskrivning af børn til ventelisten skal foregå enten ved at benytte indmeldelsesblanketten
som e-mailes til Børnehuset eller ved fremsendelse af udfyldt indmeldelsesblanket pr. post
Man kan også ved besøg i Børnehuset få indmeldelsesblanketten udleveret.
Barnet kan tidligst starte i Børnehusets børnehave når barnet er fyldt 3 år
Barnet kan tidligst starte i Børnehusets vuggestue når barnet 8 mdr.
§ 2 Betaling ved indskrivning
Ved indskrivning på institutionens venteliste betales der et depositum på 1.000,- kr. pr.
barn. Indbetales på reg. nr. 0759 konto 3230694280
Ved brug af pladsen i Børnehuset tilbagebetales depositum en måned efter start.
Det betalte depositum returneres ikke ved fravalg af plads i Børnehuset.
Såfremt Børnehuset ikke kan efterkomme ønsket om en plads fra den 1. i den måned, hvor
det indskrevne barn fylder 3 år eller 8 mdr., returneres depositummet ved en samtidig
fjernelse af barnet fra ventelisten, medmindre barnets forældre fortsat ønsker en plads i
Børnehuset.
§ 3 Tildeling af plads i institutionen
Tildeling af plads i Børnehuset administreres efter optagelsestidspunktet på ventelisten, dog
vil søskendebørn nyde fortrin.
§ 4 Betaling for institutionsplads

Børnehusets priser følger næsten de kommunale – bare i 12 måneder. Ved ønsket
om fripladser eller søskenderabat, retter man henvendelse til pladsanvisningen
på kommunen.
Orlov søges der om i børnehuset.
§ 5 Opsigelse af institutionsplads

Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneders varsel
til den 1. i måneden.
Opsigelse fra institutionens side kan kun finde sted ved restance med
egenbetalingen, og i disse situationer med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Egenbetalingsrestancer udover 1 måned, hvorom der ikke er indgået afdrags- eller
henstandsordning, inddrives via retslig inkasso. Inkassoomkostningerne tillægges
restancen.
Forinden opsigelsen skal forældrene have modtaget en rykkerskrivelse samt 1
skriftligt meddelelse om påtænkt opsigelse.
§ 6 Ændringer af ventelistepolitik
Ændringer i institutionens ventelistepolitik kræver tilslutning fra mindst 5
bestyrelsesmedlemmer herunder formanden, og disse offentliggøres på
institutionens hjemmeside.

