Visitationsregler for Natur og Musikbørnehaven Lille Gryn.
Natur & Musikbørnehaven Lillegryn er åbent for alle børn, uanset forældrenes livssyn,
etnicitet, politiske eller religiøse holdninger og lign.
Børnehaven optager børn efter det af bestyrelsen besluttede grundlag.
Grundlaget vedtages med hensyntagen til økonomi, personale og børnegrupperne,
dennes størrelse og sammensætning.
Ved opskrivning på venteliste, gives der ingen garanti for optag.
Det tilstræbes at børnehaven udnytter normeringen og dermed har det maximale børnetal.
Dette begrundes med hensyn til økonomi samt ønsket om at skabe stabile forhold for
børnehavens personale.
Pladstildeling sker to måneder før ønsket startdato, hvor der skriftligt gives tilsagn om
optagelse.
Optagelseskriterier
1. Institutionen optager børn efter anciennitet og søskende hensyn. Det vil sige at
optag af nye børn foretages efter indmeldelsesdato. Dato er gældende fra
modtagelse af ansøgningen.
2. Opstår den situation, hvor der er ledig plads, og flere børn har samme behovsdato,
træder søskende hensyn og anciennitetsprincippet i kraft.
Dette betyder følgende:
A: Søskende af børn som er indskrevet i børnehaven vil få fortrinsret
B: Søskende af børn som har været, indskrevet i børnehaven vil være 2 prioritet
C: Indmeldelsesdato vil i dette tilfælde være 3 prioritet
Ved tilsagn om optag skal der gives tilbagemelding med accept senest 1 uger efter
modtagelse af brevet ”Bekræftelse på optag”. Udebliver denne tilbagemelding, tilfalder
pladsen til et andet barn, efter visitationsreglerne beskrevet i dette dokument.
Anciennitet er kun gyldig fra, den dag der til Natur & Musikbørnehaven Lille Gryn, skriftligt
er meldt en bopælsadresse i Bornholmskommune.
Børn som tidligere har fået afslag på optag, kan beholde deres anciennitet, efter afslaget hvis de henvender sig til børnehaven skriftligt og giver ønske om derom.
Yderligere information om dette findes i brevet ”Afslag på optag”.
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Bestyrelsen for Natur og musikbørnehaven Lille-Gryn, forbeholder sig ret til at ændre i
prioriteringsprincipperne som er skrevet i punkt 1 – 2.
Dette kan ske hvis det vurderes at der forekommer en uhensigtsmæssig skæv køns- eller
aldersfordeling – med afsæt i børnenes indbyrdes trivsel.
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