Ansøgning om plads i dagtilbud
Barnets navn

Forældremyndighed

Fælles
Moderens / faderens navn

CprNr.

Ene





Civilstand

CprNr.

Samlevende 

Gift

Enlig 



Adresse og postdistrikt

Telefonnummer privat

Arbejdssted /uddannelsessted

Stilling

Mobiltelefonnummer

Em@il adresse
Ægtefælle /samleveres navn

CprNr.

Arbejdssted / uddannelsessted

Pasnings tid

Stilling

Mandag

Mobiltelefonnummer

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Afleveringstidspunkt
Afhentningstidspunkt
Jeg ønsker plads i en af følgende institutioner / Dagpleje til

Jeg ønsker plads i en af følgende institutioner til

0 - 2,11 års plads

3 - 6 års plads

Behovsdato for 0 – 2,11 års pladser:

Behovsdato for 3 – 6 års pladser:

1:

1:

2:

2:

3:

3:

4:

4:

5:

5:

Nationalitet, hvis andet end dansk

Sprog i hjemmet:

Taler forældrene dansk?

Ja 

Taler barnet dansk?

Nej 

Ja 

Har barnet fysisk handicap?

Har barnet psykisk handicap?

Har barnet allergi?

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Hvis særlige begrundelser for ansøgning om barnets optagelse, skal der medsendes udtalelse fra læge / sygehus eller sundhedsplejerske.

Hvis ja i et eller flere felter, vil ansøgningen samt dokumentation blive videresendt til vurdering i PPR.
(udtalelser fra læge/sygehus eller sundhedsplejerske må ikke være ældre end 2 måneder)

Ansøgningen afleveres til:
Aarhus Kommune, Børn og Unge
Pladsanvisningen og Elevadministration

Sker der ændringer i ovennævnte oplysninger bedes dette meddelt
Pladsanvisning og Elevadministration

Postboks 4069, 8260 Viby J
Borgerservice tlf.: 8940 2222

___________________________________________________________________________

Dato og ansøgerens underskrift

ANVISNINGSREGLER
Kort fortalt fordeles pladserne i denne rækkefølge:
1. Børn m ed særlige behov. Børnene bliver vurderet af PPR.
2. Børn, der er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud i den ønskede institution, og som ønsker at blive indskrevet i et alm indeligt dagtilbud.
3. Børn m ed søskende i sam m e institution eller dagpleje.
4. Det barn, der først er skrevet op til en garantiplads i sit anvisningsdistrikt.
5. Det barn, der først er skrevet op til en garanti sit eget garantidistrikt.
6. Det barn, der først er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter
7. Det barn, der har stået længst tid på venteliste til en plads, også selvom barnet har en plads i forvejen.

Oplysninger om anvendelse af persondata
Du kan læse om behandling af personoplysninger i Børn og Unge, og specifikt om vores behandling ved indskrivning i
dagtilbud, skole og klub på www.aarhus.dk/personoplysningerimbu

