Kommunen yder samme tilskud til barnet som i en kommunal institution.
Når børnehaven har modtaget forældresamarbejdsaftalen retur i underskrevet tilstand, skal opskriveren
forudbetale for den første måned. Først når børnehaven har registreret indbetalingen, er barnet officielt
optaget i børnehaven.
Gebyret skal være registreret på børnehavens konto i Arbejdernes Landsbank: Reg. nr. 5301 og kontonr.
0477552 senest 7 arbejdsdage efter at samarbejdsaftalen er underskrevet. Forudbetalingen tilbagebetales
ikke, uanset om opskriveren eventuelt efterfølgende melder fra.
Efter at børnehaven har modtaget en underskrevet samarbejdsaftale samt registreret indbetalingen
tilsendes et velkomstbrev.
Forældrebetalingen forefalder forud.
Bemærk: Juli måned er betalingsfri måned.
Søskenderabat
Der opnås samme søskenderabat som ved kommunale institutioner.
Friplads
Der opnås samme friplads-tilskud som ved kommunale institutioner. Dette søges via kommunen.

Lundegårdens Frie Børnehave yder søskendegaranti, hvis efterfølgende børn opskrives inden de er fyldt 2
år. Søskendegarantien er kun gældende, hvis der går max. 6 måneder fra et tidligere barns udmeldelse eller
start i SFO.

Vi opfordrer til, at alle medlemmer af Lundegårdens Frie Børnehave også er husstandsmedlem af
”Støtteforening for Lundegårdens Frie Børnehave”. Dette beløb udgør på nuværende tidspunkt 100,- pr. år.
Al økonomi går ubeskåret til børnene f.eks. i form af en teatertur eller andre ekstraordinære tiltag.
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EKSTRAVIGTIGT! Det påhviler barnets forældre at sørge for, at barnet er udmeldt inden for kommunens
udmeldte frister. Hvis det efter barnets start i Lundegårdens Frie Børnehave konstateres, at barnet ikke var
udmeldt af den tidligere institution, vil Lundegårdens Frie Børnehave sende et krav videre til barnets
forældre/værger svarende til det beløb som udestår som følge af kommunens mindre tilskud.

Forældrene/værgerne er, som i kommunalt regi, selv ansvarlige for at tegne en børneulykkesforsikring.
Lundegårdens Frie Børnehave kan ikke gøres ansvarlige for ulykker.

Forældrene/værgerne kan opsige institutionspladsen skriftligt til Lundegårdens Frie Børnehave med min. 1
måneds varsel til den 1. i måneden. Lundegårdens Frie Børnehave underretter kommunen om ind- og
udmeldelse af institutionen.

Opsigelse fra institutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse
kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene/værgerne
have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.
Hvis forældrene/værgerne ikke overholder sin samarbejdsaftale, kan børnehaven i særlige tilfælde (f.eks.
hvis forældrebetalingen ikke forfalder til tiden) betragte det, som at forældrene/værgerne har opsagt sit
barn fra Lundegårdens Frie Børnehave. Ved mindre tilsidesættelser kan børnehaven vælge at indkalde
forældrene/værgerne til en samtale, med det formål at afklare om forældrene/værgerne fortsat ønsker at
barnet skal gå i børnehaven.

Ved gensidig underskrift af samarbejdsaftalen til optagelse i Lundegårdens Frie Børnehave, kan børnehaven
frit tage billeder af barnet til:
-

At benytte i dokumentationsbøgerne, som ligger i børnehavens indgangsparti,
At offentliggøre pædagogiske aktiviteter på Facebook,
At lægge på hjemmesiden.

Endvidere gives der samtidigt tilladelse til at:
-

Lokale trykte medier kan tage billeder af barnet til artikler, som led i børnehavens hverdag,
Årets fællesbillede af alle børnehavens børn vil blive anvendt til sponsorrammer.

Der tages forbehold for ændringer som led i børnehavens drift.
Version 2.0

5/6

Særligt vedrørende Facebook, hjemmesiden og lokale medier, vil institutionen gerne understrege, at vi
tager billeder af situationer og ikke af enkelte børn. Er der et behov for, at et enkelt barn kommer i fokus,
så vil der blive indhentet en accept i det enkelte tilfælde.
Billeder til øvrig markedsføring (sponsorfolder, velkomstfolder og markedsføringsfolder) vil der også blive
indhentet særskilte individuelle tilladelser til.

Ved gensidig underskrift af samarbejdsaftalen til optagelse i Lundegårdens Frie Børnehave, giver
forældrene samtidig tilladelse til at barnet må køre med offentlig transport sammen med personalet (på
ture e. lign).
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