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Indskrivning på venteliste til Dragebakkens Private Børnehave.  

Indskrivning af børn følger ”først til mølle” -princippet og giver anciennitet til optagelse afhængig 

af barnets alder på det ønskede optagelsestidspunkt (2,10 år til 6 år) samt dato for indskrivning. 

Odense Kommune yder tilskud til børnehavens drift svarende til gennemsnittet af det tilskud, der 

gives til den kommunale daginstitution. 

En plads i Dragebakkens Private Børnehave koster pr. 1.1.2020 kr. 1995,- pr måned i 12 måneder. I 

forbindelse med barsels- og forældreorlov kan der ansøges om deltidsplads indenfor tidsrummet kl. 

9.00 – 14.00. Der kan ”flexes” 1,5 time pr. dag, dog max 6,5 timer pr. dag og max. 30 timer pr. uge. 

Regler for Søskenderabat og Friplads følger Odense Kommunes regelsæt. 

 

Når du afleverer blanketten, skal du være opmærksom på, at det ikke sikrer dit barn en plads. Ca. to 

måneder inden behovsdatoen, vil I blive kontaktet, hvis vi har en plads. I er altid velkommen til at 

ringe og høre om der er ledige pladser. Vil du vide mere om anciennitet og venteliste, er du 

velkommen til at kontakte os. 

Indskrivning på venteliste 

For at jeres barn kan komme på ventelisten, skal I besøge os, så I er sikre på, at det er hos os, I 

ønsker jeres barn passet. Således sker indskrivning ved personlig fremmøde. Det er vigtigt samtidig 

at være skrevet op hos pladsanvisningen i Odense Kommune, da vi ikke kan garantere en plads. 

Når I så er sikre på det, udfylder I en indskrivningsblanket og betaler 250,- kontant i 

optagelsesgebyr. 

Døren er altid åben, så kik forbi! 

Kriterier for optagelse i børnehaven 

Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet til optagelse afhængig af barnets alder på det ønskede 

optagelsestidspunkt, dog under hensyntagen til at søskende til nuværende og tidligere indskrevne 

børn i Dragebakkens Private Børnehave, der har fortrinsret til institutionens pladser. 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt til børnehaven med mindst 2 måneds varsel og altid til d. 1. i måneden.  
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Undertegnede indskriver hermed mit barn i Dragebakkens Private Børnehave: 

 

Barnets navn_____________________________________________________________________ 

 

Barnets fødedato __________________________________________________________________ 

 

Adresse_________________________________________________________________________ 

 

Forældres navn___________________________________________________________________ 

 

Evt. søskende i børnehaven__________________________________________________________ 

 

Forældres tlf._________________________ Forældres Email_______________________ 

 

Behovsdato______________________________________________________________________ 

 

Dato og underskrift________________________________________________________________ 

 

Udfyldes af personalet 

 

Dato (anciennitetsdato) _______________ 

 

Underskrift for modtagelse af optagelsesgebyr __________________________________________ 


