I Gribskov Kommune åbnede vi den 1. juni 2022 et
dagtilbud for ukrainske børn i Tingbakkens Børnehus,
afdeling Skovkanten, Esrum Hovedgade 17, 3230 Græsted
Sådan skriver du dit barn op til en daginstitutionsplads for
ukrainske børn i Skovkanten, uden NEM-ID
Hvis I ikke har NEM-ID, kan dit barn skrives op på papir.
Blanketterne (Indskrivning til Dagtilbud for ukrainske børn.docx) kan fås på
Toftebo fra d. 19. maj 2022.
Pris deltidstilbud (30 timer):
Under 3 år
1905 kr.
Over 3 år
1128 kr.

(49,5 timer)
3143 kr.
1861 kr.

Sådan søger du fripladstilskud
Når du har fået et NEM-ID, er det muligt at søge om økonomisk
fripladstilskud til dit barn. Tilskuddet beregnes på baggrund af
husstandsindkomst (den samlede indkomst for alle medlemmer af
husstanden på 15 år eller ældre).
Fripladstilskud søges på den Digitale Pladsanvisning på borger.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på
72496000 eller sende en mail til
DagtilbudOgSkoler@gribskov.dk

Kontaktoplysninger
Daginstitution

Skovkanten

Adresse

Esrum Hovedgade 17,
3230 Græsted
72499040

Telefonnummer
Leder

Katrine Maria Klug
Line Blume Kjøller

Personale

Lukkedage
•
•
•
•
•

de tre dage før påske
dagen efter Kr. Himmelfart
Grundlovsdag den 5. juni (der er ikke mulighed for nødpasning)
uge 29 (sommerferielukket)
mellem jul og nytår inkl. Nytårsaftensdag. (Der er ikke mulighed for
nødpasning den 24. december)

Hvad skal du medbringe til dit barn

Når dit barn starter i daginstitutionen, får det sin egen garderobeplads. Du
skal sørge for, at der altid ligger følgende tøj i barnets garderobe:
• Et sæt undertøj
• Et sæt skiftetøj
• Et par sokker
Ved behov
• bleer
• sutter
• bamse/dukke
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Herudover skal barnet medbringe madpakke
Det er en god ide at skrive barnets navn i tøj og sko, så det ikke bliver væk.
HUSK: Afsæt tid, så dit barn kan få en god start i daginstitutionen. I
den første tid skal du gerne være til rådighed, så dit barn kan starte
med korte dage. Det gør, at barnet føler sig mere tryg.
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