
Privatbørnehaven Engvej                  

 

Engvej 29, 5230 Odense M. tlf. 30807072. E-mail: kontakt@evbh.dk  
  

Undertegnede skriver hermed mit barn på venteliste til Privatbørnehaven Engvej:  

En plads på ventelisten garanterer ikke en plads i børnehaven.  

  

Barnets navn_____________________________________________________________________  

  

Barnets cpr nr____________________________________________________________________  

  

Forældrenavn____________________________________________________________________  

  

Betalende forældre Cpr. nr.__________________________________________________________  

  

Evt. søskende i børnehaven__________________________________________________________  

  

Adresse_________________________________________________________________________  

  

Telefon__________________________________________________________________________  

  

Email___________________________________________________________________________  

  

Behovsdato______________________________________________________________________  

  

Dato og underskrift________________________________________________________________  

  

  

  



Privatbørnehaven Engvej                  

 

Engvej 29, 5230 Odense M. tlf. 30807072. E-mail: kontakt@evbh.dk  
 

Opskrivning på venteliste til Privatbørnehaven Engvej.  

 At være skrevet på venteliste, garanterer ikke en plads i børnehaven.  

Opskrivningen giver anciennitet til optagelse afhængig af barnets alder på det ønskede 

optagelsestidspunkt og dato for opskrivning. Og under hensyntagen til at søskende til 

nuværende indskrevne børn i Privatbørnehaven Engvej, har fortrinsret til institutionens 

pladser.  

 Da vi ikke kan garantere en plads er det vigtigt I også er skrevet op hos pladsanvisningen i 

bosiddende kommune.  

 Det koster kr. 100,- at blive skrevet på ventelisten. Gebyret dækker alene de administrative 

omkostninger og giver ikke automatisk en plads på det ønskede tidspunkt, da vi altid har en 

del på ventelisten. Din opskrivning gælder når vi kan se beløbet indbetalt.  

Beløbet bedes indbetalt til Merkur Andelskasse: Reg. nr. 8401 Konto nr. 1268442.   

I emnefeltet bedes du skrive barnets navn.  

 En plads i Privatbørnehaven Engvej koster pr 1.1.2020 til 2.462 kr. pr måned i 12 måneder.  

Børnehaven har åben hele sommeren.   

 Vi har lukket d. 24. og 31. december. Som udgangspunkt har vi lukket Grundlovsdag og 

dagen efter Kr. Himmelfartsdag, ved behov for pasning kontaktes lederen.  

 Odense Kommune yder tilskud til børnehavens drift svarende til gennemsnittet af det 

tilskud, der gives til den kommunale takst for en børnehaveplads.  

Regler for søskenderabat og friplads følger kommunens regelsæt. Vær opmærksom på at 

tilskuddet ikke gives i juli måned.  

 Udmeldelse skal ske skriftligt til Børnehaven med mindst 2 måneders varsel og altid til den 

1. i måneden.  

  


