Sådan tilmelder du dit barn børnehave
Vi anbefaler du skriver dit barn op til en plads i børnehave, så tidlig som muligt. Tidlig opskrivning
øger muligheden for, at dit barn får den plads, du ønsker. Du kan tidligst få dit barn optaget i
børnehave, når dit barn er fyldt 2 år og 9 måneder.
Visitationsreglerne i Vejen Kommune afgør, hvem der tilbydes ledig plads. Her har opskrivnings
dato betydning. Bor du i Vejen Kommune kan du logge ind med dit NemID, bor du udenfor Vejen
Kommune, kan du ikke logge ind med NemID, men skal udfylde alle felter.
Du kan følge nedenstående vejledning.
Gå til den digitale pladsanvisning og vælg Dagpleje, Vuggestue & Børnehave.
Digital pladsanvisning

Klik her

Derefter kommer et nyt billede frem, hvor du skal vælge 3-5 års pasning (børnehave)

Børnehave
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På næste billede skal du
•
•
•

•

Vælge område – dagtilbud og den by du ønsker pasning i
Institutionstype – vælg alle, for at få størst muligt udvalg af børnehaverne
Tryk derefter søg og tilføj dine valg til favoritter. Tilføj flere, så vi kender dine ønsker hvis
din første prioritet ikke er mulig. Hvis du senere vil tilføje flere favoritter, får de nye valg en
anciennitetsdato, som er den dato samt behovsdatoen som er afgørende for, hvem der
tilbydes en ledig plads i en given dagpleje/institution.
Start ansøgning

Vælg område

Skal IKKE udfylde

Tilføj favoritter
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•
•

Udfyld dit CPR-nummer, dit barns CPR-nummer og eventuelt medansøgers CPR-nummer.
Tryk på Næste

•
•

Udfyld som minimum de felter, der skal udfyldes.
Tryk på Næste
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Vælg hvilke favoritter du ønsker, og i hvilken rækkefølge.

Nu skal du vælge hvilket modul du ønsker dit barn skal indmeldes på. Modul er tidsrammen for,
hvornår du har behov for pasning.
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Udfyld derefter fra hvilken dato du har behov for pasning (Behovsdato), og barnets modersmål.

Noter her hvis du har bemærkninger til ansøgning og tryk derefter næste.

Gennemse din ansøgning og tryk derefter på godkend ansøgning
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