Århus Kommune
Børn og Unge
Pladsanvisningen
Application for childcare

Ansøgning om plads i dagtilbud

Barnets navn - Name of Child

Du kan også søge om plads i dagtilbud på http://www.borger.dk
Forældremyndighed - Custody or parental right
Fælles
Mor
Far
Father
Shared custody
Mother

Moderens/faderens navn - Name of mother or
father

Enlig
Single

Gift
Married

Samlevende
Cohabiting

Adresse og postdistrikt - Address and postal code
Arbejdssted/uddannelsessted - Work place or place of study

Stilling - Position

Pasningstid
Care schedule
fra kl. from
to
til kl.

Er barnet optaget i
daginstitution/dagpleje?
Is the child enrolled in a day care institution?

Ja
Yes

Nej
No

Tirsdag Tuesday

Hvis ja, hvilken

Onsdag Wednesday Torsdag Thursday Fredag Friday

If yes which institution

Jeg ønsker at vente på en plads i en af følgende
Søskende
Institution
institutioner/dagpleje
Sæt X
nr.
Institution number
I would like my child enrolled in one of the following institutions Siblings

Se bagsiden om fordeling af pladser

Jeg ønsker en garantiplads.
(sæt X) for at sikre pasning til
ønsket tidspunkt.
I want to be guaranteed a place in any institution.

Stilling - Position

Mandag Monday

Lokal

Transportmulighed Transport possibilities
(public transportation, car, bike)
Cpr.nr.
Social security number (if not
available then date/year of birth)
Tlf.nr. arbejde
Lokal
Phone number at work

Ægtefælle/samlevers navn - Name of spouse/cohabitant

Fra hvilken dato ønskes
plads til barnet
- Date of enrolment of child

Social security number (if not
available then date/year of birth)
Cpr.nr.
Social security number (if not
available then date/year of birth)
Tlf.nr. privat
Private phone number
Tlf.nr. arbejde
Phone number at work

Email- e-mail

Arbejdssted/uddannelsessted - Work place or place of study

Cpr.nr.

og/eller

and/or

Børn kan blive i vuggestue til og med de fylder 3 år.
Children can stay in the day nursery until they turn three years old.
Hvis barnet er i pasning i eget Garantidistrikt, og der ønskes overflytning til andet dagitilbud, vil dette ikke kunne ske, hvis der er
mindre end 1 år tilbage inden barnet fylder 3 år eller skal starte i skole.
Nationalitet, hvis andet end dansk
Sprog i hjemmet
Taler forældrene dansk
Taler barnet dansk?
Do the parents speak Danish Does the child speak Danish?
Nationality if not Danish
Language spoken at home
Ja
Yes

Nej
No

Ja
Yes

Hvis særlige begrundelser for ansøgning om barnets optagelse, skal der medsendes udtalelse fra læge/sygehus
eller sundhedsplejerske.
If the enrollment of the the child is due to health issues you will need to include a reference from a doctor.

Nej
No

Har barnet fysisk handicap
Does the child have a physical handicap
Ja
Nej
No
Yes
Mental hancicap Psykisk handicap
Ja
Nej
No
Yes
Allergy
Allergi
Ja
Nej
Yes
No
Hvis ja i et eller flere felter, vil ansøgningen samt dokumentation blive videresendt til vurdering i Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik.
(udtalelser må ikke være over 2 måneder gammelt) If one or more of the answers is yes, the application and documentation will need further evaluation
Sagsbehandler/sundhedsplejerske Health visitor (if available)

Ansøgningen afleveres eller sendes til:
Application should be send to the address below
Børn og Unge / Pladsanvisning
Grøndalsvej 2
Postboks 4069, 8260 Viby J
Borgerservice tlf.: 8940 2222

Sker der ændringer i ovennævnte oplysninger bedes dette meddelt Pladsanvisningen
Please inform the "Pladsanvisning" if the above-mentioned information changes

Dato og ansøgerens underskrift Date and signature

Århus Kommune
Børn og Unge
Pladsanvisningen
ANVISNINGSREGLER
Kort fortalt fordeles pladserne i denne rækkefølge:
1 Børn med særlige behov, fx børn med handicap
2 Børn med søskende i samme dagtilbud eller dagpleje
3 Tosprogede børn, som efter sagkyndig vurdering har brug for særlig støtte i dagtilbud
4 Det ældste barn fra eget anvisningsdistrikt, som er skrevet op til en garantiplads. Altså en plads, der opfylder
pasningsgarantien. Et anvisningsdistrikt er det område, barnet bor i. Det består af 1 - 3 skoledistrikter
5 Det ældste barn fra eget garantidistrikt, som er skrevet op til en garantiplads. Århus er opdelt i 8 store garantidistrikter
langs med indfaldsvejene. Et garantidistrikt består af ét til flere anvisningsdistrikter
6 Det ældste barn fra andre garantidistrikter, som er skrevet op til en garantiplads
7 Det ældste barn fra ventelisten til et bestemt dagtilbud/dagpleje, også selvom barnet har en anden plads i forvejen
Garantiplads og ønskeplads
I kan vælge en garantiplads, men samtidig ønske én eller flere bestemte dagtilbud eller dagplejere. Så tager vi hensyn til
disse ønsker, når vi skal finde en plads til jer. Men vi kan ikke garantere jer én af disse ønskepladser. Hvis der ingen
ledige pladser er i jeres ønskeinstitutioner, vil I få tilbudt en garantiplads.
En garantiplads er en plads indenfor det distrikt, I bor i, eller i en afstand hjemmefra, så I højst skal bruge en halv time
ekstra til transport hver vej til og fra arbejde. Kommunens pasningsgaranti er opfyldt, når I har fået tilbud om en plads.
Flytter udenfor Århus Kommune
Hvis I flytter fra Århus Kommune og ønsker at bevare jeres dagtilbud efter flytningen, skal I straks underrette
Pladsanvisningen om fraflytningen. Århus Kommune vil bede jeres nye bopælskommune om at fremsende et tilskudsbevis. Den månedlige opkrævning vil afhænge af tilskudsbeløbets størrelse fra den nye kommune. En eventuel difference
vil blive opkrævet/reguleret pr. flyttedato.
Bopæl udenfor Århus Kommmune
Hvis I bor i en anden kommune og ønsker et dagtilbud i Århus Kommune, skal I skrives på ventelisten. Dette kan også
gøres fra hjemmesiden https://pasningsguiden.borgerservice.dk/aarhus
Når I får tilbudt en plads i Århus Kommune og siger ja tak til pladsen, vil vi bede jeres bopælskommune fremsende et
tilskudsbevis med dato for, hvornår tilskuddet er gældende fra og vi vil samtidig lave en aftale om, hvem af kommunerne,
der skal opkræve forældrebetalingen ved jer. Den månedlige opkrævning vil afhænge af tilskudsbeløbets størrelse fra
jeres bopælskommune.
Persondataloven - borgernes rettigheder
“Lov om behandling af personoplysninger” giver dig som borger forskellige rettigheder, når kommunen behandler
oplysninger om dig. Formålet med loven er bl.a at skabe større gennemsigtighed og dermed styrke din retsstilling.
Kommunen har f.eks. pligt til at oplyse borgeren om kommunens behandling af de indsamlede oplysninger - den såkaldte
oplysningspligt.
Pligt til at medvirke til sagens oplysning
Manglende besvarelse kan få konsekvenser for den ansøgte ydelse eller skade sagens behandling. Efter
retssikkerhedsloven har du pligt til at medvirke til sagens oplysning, ligesom du har pligt til straks at give kommunen
meddelelse om enhver ændring i dine personlige og økonomiske forhold, som kan medføre ændring af ydelsen. Forkerte
eller manglende oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling.
Kommunens kontrol af oplysninger
Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger, bl.a i elektronisk form, om økonomiske forhold m.v. fra f.eks.
arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder, herunder kommuner.
Videregivelse af oplysninger
Århus Kommune foretager rutinemæssige videregivelser af oplysninger til andre kommuner, statslige institutioner, amter
med flere der har lovmæssigt krav på oplysningerne.
Indsigtsret og berigtigelse
Du har efter Persondataloven ret til indsigt i oplysninger, der er registreret om dig. Du kan henvende dig om dette til
Borgerservice, Rådhuset, 8100 Århus C. Hvis kommunen har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du kræve, at
disse bliver rettet.
Ansoegning_om_plads 15.07.09/arp

