Forældrekontrakt
Vorupør Fribørnehus
Vesterhavsgade 15 Nr. Vorupør 7700 Thisted
Barnets navn ____________________________________________________________________________
Forældres navne__________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________
Post nr. og by ____________________________________________________________________________
Takster: Taksten følger den til enhver tid gældende kommunale takst. Tillæg til taksterne for
børnehavebørn er 450,- kr. pr. måned for mad og for 70,- kr. for frugtordning. Der vil være søskenderabat
på 50 % som Taksten reguleres efter kommunes takster.
Betaling: Når i har modtaget den første opkrævning fra PBS, skal der oprettes en fast, automatisk månedlig
betaling via PBS-systemet. Vi opkræver et administrationsgebyr på 100,- Kr. for ikke PBS-tilmeldte
opkrævninger samt for manglende/ikke-rettidige indbetalinger.
Tilskud: Vær opmærksom på, at kun en institution kan modtage det kommunale tilskud for jeres barn.
Derfor kan I ikke være indskrevet i to institutioner på samme tid. Hvis jeres barn går i en anden institution,
når I får tilbudt pladsen i Vorupør Fribørnehus, skal i sørge for, at barnets tilskud bliver frigjort fra den
tidligere institution, så I kan få tilskuddet med til Vorupør Fribørnehus fra og med den startdato, der
fremgår af kontrakten. Hvis I ikke kan nå at få løsrevet tilskuddet fra den tidligere institution, skal I
kompensere for det tilskud, som Vorupør Fribørnehus mister i den mellemliggende periode.

Flytning: Hvis I skal flytte, skal i kontakte lederen for Vorupør Fribørnehus for at høre om muligheden for at
modtage tilskud fra tilflytterkommunen. Visse kommuner yder et utilstrækkeligt tilskud, og derfor kan vi
desværre ikke tilbyde plads til børn fra alle kommuner. Kontakt os derfor tidligt i processen, hvis det skulle
blive aktuelt for jer at flytte til en anden kommune. Hvis I er bosat i Thisted Kommune, når I får en plads i
Vorupør Fribørnehus, og I efterfølgende flytter til en anden kommune, og tilskuddet i den pågældende
kommune er lavere, skal i betale differencen mellem tilskuddet i Thisted Kommune og i
tilflytterkommunen, hvis I ønsker at bibeholde indskrivningen i Vorupør Fribørnehus.

Opsigelsesbetingelser: Forældre kan opsige pladsen med en måned varsel fra udgangen af en måned. Det
betyder, at barnet ikke kan starte i en anden institution i opsigelsesvarslet, da tilskuddet i denne periode er
knyttet til Vorupør Fribørnehus. Forlades Vorupør Fribørnehus i opsigelsesperioden, påhviler det

forældrene at kompensere for set mistede tilskud. I juli måned kan pladsen ikke opsiges, så pladsen skal
enten opsiges pr. 31. maj eller 31. juli. Institutionen kan opsige en plads med en måneds varsel.
Der henvises til Vorupør Fribørnehus vedtægter § 8 stk. 4
Fortrydelse: Hvis I fortryder og alligevel ikke ønsker at gøre brug af den tilbudte plads i Vorupør
Fribørnehus, efter at kontrakten er underskrevet og opsigelsesvarslet er overskredet, forpligter I jer til at
kompensere for det tabte beløb for den efterfølgende måned, hvor barnet ikke kommer til at optage
pladsen. Beløbet udgøres af forældrebetalingen plus kommunens månedlige tilskud. (for Børnehavens
vedkommende 1.750,- kr. + tilskuddet fra Thisted Kommunen og for vuggestuens vedkommende 3.501,- kr.
+ tilskuddet fra Thisted Kommune) da Vorupør Fribørnehus ellers mister dette beløb.
Forventninger til forældrene:
-I har gjort jer bekendt med pædagogikken og indforstået med Vorupør Fribørnehus pædagogiske grundlag.
(Info vedrørende dette, kan indhentes hos formanden eller lederen for Vorupør Fribørnehus)
-I vil indgå i et konstruktivt samarbejde med personale og ledelse.
-I deltager i forældremøder og andre arrangementer.
-I deltager i arbejdsdage og rengøringsdage, eller accepterer at betale et kompensationsbeløb for
manglende deltagelse (se information i særskilt materiale herom)
-I har orienteret jer grundigt i det vedlagte informationsmateriale og er indforstået med indholdet.

Vi tilkendegiver hermed, at vi er indforstået med overstående vilkår for optagelse i Vorupør Fribørnehus.
UNDERSKRIFTER
Forældre________________________________________________________________________________
Dato___________
Vorupør Fribørnehus______________________________________________________________________
Dato___________
Udfyldes af Vorupør Fribørnehus:
Kontakt modtager
PBS-aftale oprettet
Thisted Kommune underrettet

