
Procedure	  ved	  indmeldelse	  og	  udmeldelse	  af	  Børnehuset	  Frihaven	  

Børnehuset	  Frihaven	  er	  tilgængelig	  for	  alle	  børnefamilier	  uanset	  race,	  religion,	  køn	  og	  politisk	  
anskuelse.	  Hvis	  man	  som	  forældre	  kan	  tilslutte	  sig	  børnehavens	  tilbud,	  vedtægter	  og	  pædagogiske	  
retningslinier	  samt	  være	  i	  stand	  til	  at	  efterleve	  disse,	  kan	  ens	  børn	  optages.	  
Vi	  forventer	  en	  åben	  og	  ærlig	  dialog	  i	  forbindelse	  med	  optagelse	  af	  et	  barn	  samt	  i	  det	  
efterfølgende	  arbejde.	  	  
Forældre,	  der	  ønsker	  deres	  barn	  optaget	  i	  børnehaven,	  er	  forpligtet	  til	  at	  underrette	  i	  tilfælde	  af	  
særlige	  omstændigheder,	  såsom	  fysiske	  /	  psykiske	  udviklingsvanskeligheder,	  behov	  for	  særligt	  
støtte	  og	  /	  eller	  skærpet	  opsyn.	  
Børnehaven	  har	  mulighed	  for	  ikke	  at	  optage	  børn	  med	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  
problematikker,	  såfremt	  det	  vurderes,	  at	  vi	  ikke	  kan	  imødekomme	  den	  pågældende	  problematik.	  
Forskellighed	  vægtes,	  dog	  tilsigtes	  en	  passende	  fordeling	  af	  ressource	  /	  ikke-‐ressourcekrævende	  
børn	  for	  at	  sikre	  at	  det	  er	  fagligt	  ansvarligt	  i	  forhold	  til	  normering	  og	  personalemæssige	  ressourcer.	  
Børnehavens	  ledelse	  og	  forældrene	  kan	  vælge	  at	  opsige	  en	  plads	  og	  afslutte	  samarbejdet	  i	  det	  
tilfælde,	  at	  en	  god	  og	  åben	  dialog	  ikke	  længere	  er	  tilstede	  eller	  det	  vurderes	  at	  et	  andet	  
pædagogisk	  tilbud	  er	  mere	  relevant.	  
	  

-‐ Optagelse	  på	  venteliste	  sker	  ved	  at	  udfylde	  og	  indsende	  indmeldelsesblanket	  til	  kontoret	  
på	  Møn	  Friskole.	  	  

	  
-‐ Ved	  indskrivning	  betales	  administrationsgebyr	  på	  1.000	  kr.	  Såfremt	  man	  har	  søskende	  i	  

børnehaven	  eller	  på	  skolen	  betaler	  man	  ikke	  gebyret.	  Såfremt	  vi	  ikke	  kan	  tilbyde	  en	  plads	  
på	  startdatoen	  og	  man	  ikke	  ønsker	  at	  blive	  på	  ventelisten,	  tilbagebetales	  gebyret.	  
Hvis	  man	  samtidig	  indmelder	  sit	  barn	  på	  Friskolen	  betaler	  man	  kun	  indskrivningsgebyr	  én	  
gang.	  	  

	  

-‐ Børn	  med	  søskende	  i	  Frihaven,	  søskende	  på	  friskolen	  samt	  børn	  af	  personalet	  har	  
fortrinsret,	  dog	  skal	  disse	  børn	  være	  indskrevet	  mindst	  et	  år	  i	  forvejen.	  

	  

-‐ Børn	  optages	  endvidere	  under	  hensyntagen	  til	  aldersfordelingen	  i	  Frihaven.	  Vi	  tilstræber	  
ca.	  11-‐12	  på	  hver	  årgang.	  	  

	  

-‐ Afdelingsleder	  og	  skoleleder	  varetager	  administrationen	  af	  ventelisten.	  	  
	  

-‐ Når	  man	  ønsker	  at	  indskrive	  sit	  barn	  henvises	  til	  afdelingslederen,	  som	  viser	  forældrene	  
rundt	  og	  tager	  en	  samtale.	  Af	  denne	  samtale	  skal	  det	  fremgå,	  at	  man	  er	  på	  venteliste	  og	  at	  
vil	  tilråder,	  at	  man	  også	  undersøger	  og	  kontakter	  andre	  alternativer,	  fx	  kommunale.	  

	  

-‐ Der	  gives	  endeligt	  tilsagn	  om	  plads	  mindst	  6	  måneder	  før	  start	  pr.	  mail.	  Her	  opfordres	  man	  
til	  at	  tage	  kontakt	  til	  Frihaven,	  hvor	  der	  laves	  aftale	  om	  forbesøg	  og	  indkøring.	  	  

	  

-‐ Såfremt	  man	  ønsker	  at	  udmelde	  sit	  barn	  af	  Frihaven	  skal	  dette	  ske	  skriftligt	  med	  en	  
måneds	  varsel	  til	  udgangen	  af	  en	  måned.	  
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