Andersen & Ko
Stadionvej 41, Assentoft
8960 Randers SØ

Assentoft d.

Tilmeldingsskema
Ønsket startdato:_______________________
Barnets navn (Hvis det kendes)

Barnets Cpr-nummer (Hvis det haves)

Mor/fars navn

Mor/fars Cpr-nummer

Adresse

Postnr./by

Tlf.

E-mail

Kommune
Særlige bemærkninger vedrørende barnet

Særlige bemærkninger vedrørende forældrene

Skemaet skal udfyldes af dig, hvorefter det sendes til os og der indbetales 500 kr. i venteliste gebyr,
som betales ved tilmelding. Dit barn kommer på ventelisten, når vi har registreret betalingen. Beløbet
tilbagebetales ved accept af den tilbudte plads eller hvis Andersen & Ko ikke har mulighed for at
tilbyde plads til det ønskede tidspunkt, med mindre man ønsker at blive stående på ventelisten. Husk
at du også skal skrive dit barn op hos pladsanvisning ved kommunen, da det ikke er sikkert at vi kan
garantere en plads til dit barn.
Børn der ikke har bopæl i Randers kommune kan også optages. Kontakt os for at høre nærmere.
Beløbet indsættes på Reg.nr. 6130 Konto nr. 0002282669
Skriv barnets navn og cpr. nr. i beskedfeltet.
Efter tilmelding
Når du har ansøgt om plads i Andersen & Ko får du en bekræftelse på, at vi har modtaget din
tilmelding og at du nu er kommet på vores venteliste. I den forbindelse får du bl.a. udleveret et
kodeord, så du på vores hjemmeside kan følge med i hvordan det aktuelt ser ud på ventelisten.
Når du har fået dit kodeord, inviteres du og dit barn, efter nærmere aftale, til at komme i vuggestuen.
Her har I mulighed for at lege/hygge med jeres barn, få en snak med de andre nye forældre samt
personalet.
Venteliste
Den rækkefølge, man får tilbudt en plads efter, er – i forhold til rækkefølgen på ventelisten - rimelig
sikker. Men man kan opleve at der plukkes i ventelisten, da pladserne tildeles efter følgende kriterier, i
prioriteret rækkefølge:

1. Søskende har fortrinsret.
2. Aldersmæssig og kønsmæssig tilpasning af børnegruppen.
3. Dato for optagelse på ventelisten.

