З 1 червня 2022 року Грібсков комун відкриває денний
догляд за дітьми (дитячий садок та ясла) для українських
дітей в Tingbakkens Børnehus, Есрум Ховелгеє 17
(вулиця) (Esrum Hovedgade 17), 3230 м. Грестел
(Græsted).
Тому, Ви можете забронювати місце для своєї дитини в
дитячому садку та/або яслах в Skovkanten (без NEM-ID)
У випадку відсутності NEM-ID, Ваша дитина може бути записана на папері.
Бланки (Indskrivning til Dagtilbud for ukrainske børn.docx) можна отримати
в Тофтебо з 19 травня 2022 року.

Ціни-пропозиції на неповний робочий день
(30 годин)
(49,5 годин)
Дитина молодше 3 років
Дитина старше 3 років

1905 крон
1128 крон

3143 крон
1861 крон

Податися на отримання субсидії можна
За наявності NEM-ID, у Вас є можливість отримати субсидію (знижку) у
дитячому садку чи яслах для Вашої дитини. Субсидія (знижка)
розраховується з урахуванням доходів родини (загальна сума доходу на
всіх членів родини починаючи від 15 років та старше).
Подання для отримання субсидії на сайті borger.dk у розділі Digitale
Pladsanvisning.

Якщо у Вас є запитання, Ви можете звернутися з електронним
листом до DagtilbudOgSkoler@gribskov.dk (72496000)

Контактна інформація
Дитячий садок

Skovkanten

Адреса

Esrum Hovedgade 17,
3230 Græsted

Телефон

72499040
Katrine Maria Klug

Директор

Line Blume Kjøller

Персонал

Вихідні дні
•
•
•
•
•

3 дні перед Паскою;
День після свята Піднесення;
День Конституції – 5 червня;
29 тиждень за календарем (літні канікули);
Дні між Різдвом (24 грудня) та Новим Роком (неможливо також
залишити дитину в садку 24 грудня).

Що дитина має мати з собою у дитячому садку та
яслах

Коли Ваша дитина почне відвідувати дитячий садок чи ясла, вона отримає
свою власну поличку (шафу). Батьки мають забезпечити наявність
нижчепереліченого одягу у дитячій шафі:
• Комплект дитячої білизни;
• Комплект змінного одягу;
• Пара носків.
За необхідності
• Памперси;
• Соска;
• Улюблена лялька або м’яка іграшка дитини.
На додаток до цього, дитина має мати з собою судок з їжею.
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Також гарна ідея написати ім’я дитини на одязі та взутті, задля уникнення
плутанини з одягом інших дітей.
Пам’ятайте: важливо забронювати місце в дитячому садку, щоб у
Вашої дитини була можливість отримати гарний старт. В перші дні
батьки (або один із батьків) має бути поруч з дитиною у дитячому
садку, дитина може почати з короткострокового перебування
(декілька годин в день). Це дасть дитині відчуття захищеності під
час перебування в садочку.
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