OPSKRIVNING TIL NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S
_____________________________________________________________________________________
Børnehavens adresse:

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S
Nybyvej 42
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 12 00
www.nbhtollose.dk
Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en privat institution som drives i henhold til lov om
dagtilbud § 19 stk. 5, § 20 og §§ 36– 40, eller tilsvarende senere lovgivning.
De ledige pladser bliver tilbudt til forældrene efter den rækkefølge barnet er placeret
på venteliste (tidspunktet for opskrivning), dog er der fortrinsret for søskende. Desuden
forbeholder vi os ret til at vælge mht. en passende aldersfordeling i gruppen.

Økonomi:
Taksten for 2018 pr. måned i 12 måneder:
Vuggestueplads fra 9 måneder til 3 år
Børnehaveplads fra 3 år frem til skolestart

i alt kr. 3.699 / mdr.
i alt kr. 2.629 / mdr.

såfremt man er bosiddende i Holbæk Kommune.

Forældrebetalingen reguleres 1 x årligt pr. januar eller såfremt der kommer ændringer
fra Holbæk Kommune. Eventuelle besparelser i kommunens driftstilskud bliver pålagt
forældrene efter aftale med bestyrelsen.
Ved barnets start i institutionen betales et depositum på kr. 3.000. Depositummet
udbetales igen, når barnet stopper i institutionen.
Der kan opkræves maks. kr. 400 pr. år som ekstrabetaling for ture eller besøg fra
eksterne samarbejdspartner som fx rytmiklærer eller naturvejleder, og derudover ved
koloni mm. i det sidste børnehaveår inden skolestart.
Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår
og principper som i Holbæk Kommunes dagtilbud. Udmeldelse skal ske skriftligt til
Naturbørnehave Gl. Tølløse A/S med mindst 2 måneds varsel til d. 1. i måneden.
----------------------------------------------------------------
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_____________________________________________________________________________________

Undertegnede har læst ovenstående betingelser for optagelse i Naturbørnehaven Gl.
Tølløse A/S og skriver hermed mit/vores barn op til en plads på ventelisten:

Med ønske om optagelse d.__________ år_________
Barnets navn ____________________________________ og fødselsdag________________
Forældres navn________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Postnr.__________og By_____________________
Mobilnr. mor _________________
Mobilnr. far _________________
e-mail mor:____________________________________
e-mail far:_____________________________________

Dato: __________________________________

Underskrifter_______________________________________________________
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