
Kære forældre i Gellerup og Toveshøj 

Husk, du skal skrive dit barn op til en plads i vuggestue 
eller dagpleje senest tre måneder før, det fylder 1 år.

Ellers siger loven, at dit barn skal starte i et obligatorisk 
læringstilbud.

Du kan læse mere på aarhus.dk/obl eller bag på denne flyer.

Obligatorisk læringstilbud

HUSKDu modtager brevi e-Boks



Du skal skrive dit barn op til en plads i vugge-
stue eller dagpleje senest 3 måneder, før det fyl-
der 1 år. Det gør du på Pladsanvisningens hjem-
meside aarhus.dk/skrivop

Det er vigtigt, at du skriver dit barn op til at starte 
den måned, som dit barn fylder et år.

Økonomisk friplads
Du har mulighed for at søge om økonomisk 
friplads og få nedsat betalingen for pasning af 
dit barn. 

En tryg start i vuggestue eller dagpleje
Når dit barn starter i vuggestue eller dagpleje, 
sørger personalet for, at både du og dit barn får 
en tryg opstart. Hverdagen består af både fri leg 
og fælles aktiviteter. Dit barn får venner, øver 
sig på det danske sprog og bliver en del af et 
fællesskab. Børn, der har gået i vuggestue eller 
dagpleje, klarer sig ofte godt, når de skal videre 
i skole.

Skriv dit barn op til en plads 
i vuggestue eller dagpleje
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Hvis dit barn ikke er skrevet op til en plads i vug-
gestue eller dagpleje inden tidsfristen, skal dit 
barn starte i et obligatorisk læringstilbud. 

I det obligatoriske læringstilbud deltager dit 
barn i vuggestuens daglige aktiviteter og rutiner. 

Derudover omfatter læringstilbuddet, at:
• dit barn skal gå i vuggestue 25 timer om 

ugen. 
• dit barn skal deltage i et forløb, hvor det 

lærer om danske traditioner, højtider og 
værdier. Forløbet vil også have fokus på dit 
barns sprog, læring og udvikling. 

• begge forældre skal deltage i et obligatorisk 
vejledningsforløb i samarbejde med vugge-
stuen.

• Det obligatoriske læringstilbud er gratis, 
men du skal betale for kost og medbringe 
bleer.

• Ifølge dagtilbudsloven §44f stk. 3. har du 
mulighed for selv at varetage pasningen af 
dit barn. Pasningen skal leve op til de sam-
me krav som det kommunale tilbud. Der vil 
blive ført tilsyn med pasningen.

Mødepligt for forældre og børn 
Du skal være opmærksom på, at både forældre 
og barn har mødepligt.  

Det betyder, at hvis dit barn udebliver eller, hvis 
I som forældre ikke deltager i det planlagte vej-
ledningsforløb, medfører det standsning af jeres 
børneydelse.

Det obligatoriske
læringstilbud
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Har du spørgsmål, kan du kontakte 
Pladsanvisning og Elevadministration:

Tlf. 89 40 22 22

Mandag, tirsdag og torsdag kl.9.00-11.00

Du kan også tale med din sundhedsplejer-
ske om pasning i forbindelse med dit barns 
ni-måneders besøg.

Læs mere på aarhus.dk/obl

Kontakt
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