Tildehuset
web: http://tildehuset.dk/
Privat børnepasningshus 0-6 år
Ved Lene Spangtoft Marxen og Rikke Vædele
Rifbjerg strand 10, 5900 Rudkøbing
Tlf.: Lene: 25547522 & Rikke: 29242436
vaedele@gmail.com

Barnets navn:________________________________________

Barnets cpr:______________________

Forældrenes
navne:_____________________________________________forældremyndighed:_____________________

Adresse:________________________________________________________________________________

Tlf:_______________________________________ Email:________________________________________

Mors tlf:___________________________________ Fars tlf:_______________________________________

Har barnet allergier eller andet hensyn: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Hvem skal kontaktes hvis barnet bliver sygt:___________________________________________________

Barnets læge:____________________________________ Tlf:_____________________________________

Søskende: ______________________________________________________________________________

Andre kontaktpersoner:____________________________________________________________________

Evt:____________________________________________________________________________________

Aftale kontrakt for pasning i Tildehuset.

web: Tildehuset.dk
Privat børnepasning ordning 0-6 år ved Lene spangtoft Marxen og Rikke Vædele
Rifbjerg strand 10, 5900 Rudkøbing
Tlf.: Lene: 25547522 & Rikke: 29242436
vaedele@gmail.com

Pasning af :____________________________ i Tildehuset er gældende fra :______________________________

Priser for pasningen er pr. 2019
0-2 år og 10 mrd.

2500kr+ 6181 kr. =

8681 kr. Kommunen refunderer 6181 kr.

2 år og 10 mrd.- 3 år-

2500 kr. + 5111 kr. =

7611 kr.

3-6 år

kommunen refunderer 5111kr.

3500 kr. kommunen refunderer 0 kr.

Bankkvittering skal sendes til pladsanvisningen, f.eks. skærmprint fra netbank, når betalingen (det fulde beløb) til
Tildehuset er gennemført. Dette skal gøres hver måned efter indbetaling som dokumentation for kommunen, for
at de udbetaler tilskuddet. Herefter refunderer kommunen tilskuddet til jeres konto sidste hverdag i måneden.
Betaling skal falde den 1. i mdr. Og er forudbetalt. Vi modtager ikke kontant betaling.
Udmeldelse skal ske i så god tid som muligt og senest den 1. i måneden, to måneder, før man ønsker at stoppe.
Mail skal sendes til Betinna på pladsanvisningen på mail: bec@lanelandkommune.dk
Tildehuset konto nr: 5075-0001219358. Jyske bank.

Fra barnet er 0- 3 år fører Langelands Kommune tilsyn med den private pasningsordning, barnets trivsel og huset
generelt. Fra Barnet er 3-6 år er der tale om en privat pasningsforanstaltning og barnet er således ikke indskrevet i
et godkendt tilbud, men henhører under et privat forhold, Tildehusets voksne og jer som forældre imellem. Barnet
vil uanset alder optage en af de 10 pladser huset har. Efter aftale med Langeland Kommune gør vi her
opmærksom på at vores private børnepasnings tilbud i Tildehuset er godkendt til og med den 31/7. Herefter skal
der ansøges på ny. Dette grundet at vi i Tildehuset ligeså arbejder med et projekt på Kassebølle Friskole. Bliver
dette projekt ikke virkeligt, så vil vi, i Tildehuset fortsætte Tildehuset med alt godt, der hertil hører.

- Der ønskes børnehavestart ved 2,10 år

__________

- Der ønskes barnet fortsætter til 3 år i Tildehuset,
og overgår herefter til en plads og aftale om pasning fra 3-6 år i Tildehuset:

__________

- Barnet er fyldt 3 år ved indskrivning:

___________

I som forældre har mulighed for at låne, og reservere vores lille kontorrum, hvor i der er stort skrivebord til at
arbejde ”hjemmefra ”. På den måde kan i nemmere tage del i jeres barn hverdag, være tæt på og en del af, og
alligevel nå det i gerne vil. Dette kan ske i det omfang Tildehuset ikke selv bruger rummet til ex. Sove og
hvilebørn.
Barnet skal være rask, smittefri og kunne følge en normal hverdag, når barnet er i Tildehuset.

Der gives kun den medicin såsom astma m.m. Som barnet har med hjemmefra.
Hvis barnet er sygt, eller holder en fridag skal der gives besked ved åbningstid eller gerne dagen før hvis muligt.
Raskmelding gerne dagen før, eller inden i aflevere.

Hvis vi voksne i Tildehuset er syge, og vi ikke kan finde anden løsning, vil i blive ringet op for hjælp til at få dagen
til at nå sammen.
I skal selv sørge for pasningen hvis vi er syge (og ikke kan finde en løsning) eller holder ferie mm.
Vi melder naturligvis ud i så god tid som muligt for os også.

Vi forventer i ligeledes hjælper med at holde retningslinjer for kost politik, garderobe mm jævnfør vores
hjemmeside under fanen ”praktisk”. Ligeså aftale om åbningstider, ferie og fridage der også står på hjemmesiden.
Husk i selv skal sørge for ulykkesforsikring til barnet.

Hvis vi tager på tur ud i det blå, bruger vi evt. ladcyklen. Vi sørger naturligvis for barnet har hjelm på, og sidder i
sele. På længere gåture, hvis de små ben ikke kan mere, bruger vi ergonomisk korrekte bæreseler eller vikler til
de mindste børn.
Vi har høns og køkkenhave vi passer sammen. Vi kan ligeledes finde på at gå til vandet og soppe og lege.
Må vi cykle med jeres barn:________________
Må vi kører i bil med jeres barn, naturligvis i godkendt børnestol/sæde:___________________________
Må vi tage billeder af jeres barn til brug for læreplaner internt, på hjemmeside mm:_____________
Såfremt der er planlagt tur ud af huset og i ikke ønsker vi kører med jeres barn, eller vi er syge og der derfor er
vikar i huset til hjælp, må vi samarbejde om at finde en anden løsning for jer den dag.

Jævnfør persondataloven opbevares jeres oplysninger vedr. barnet i et aflåst skab og ligeså gør vi opmærksom på,
at Tildehusets voksne naturligvis er underlagt enhver form for tavshedspligt.

Langeland, dato:____________________

Forældre underskrift

Tildehusets Underskrift

_____________________________

_____________________________

