Døgnpasning i Vuggestuehuset Lærkereden, Hadsund
Dagtilbud Hadsund
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Forældre der ønsker at tilkøbe et
modul udenfor normal åbningstid,
afleverer barnet i en af de 5 institutioner hvor barnet er indmeldt.
Ved almindelig lukketid, vil persoIfølge dagtilbudslovens § 1 stk. 2, nalet aflevere barnet i Lærkereer formålet med loven ”at give
den og ligeledes vil barnet blive
familier fleksibilitet og valgmulig- bragt i sin institution den efterfølheder med hensyn til forskellige gende morgen.
typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelæg- For børn der ikke er tilknyttet
ge familie- og arbejdsliv efter fa- dagtilbud Hadsund, er forældre
selv forpligtet til at transportere sit
miliens behov og ønsker”
barn mellem Lærkereden og barFor at imødekomme familiers
nets institution.
fleksible behov for børnepasning,
tilbyder Vuggestuehuset Lærke- Døgntilbuddet er gældende for
alle børn i Mariagerfjord Kommureden i Hadsund døgnpasning i
ne i alderen 0 år til og med indtidsrummet 17:00 – 06:30, 365
skoling/3. kl. samt søskende i
dage årligt.
indskolingen.
Dagtilbud Hadsund er et tilbud
der består af 5 institutioner i Had- Dette sker ved modul tilkøb—du
kan se de gældende priser på
sund.
www.mariagerfjord.dk
Lærkereden 0-3 år
Der vil blive serveret aftensmad
Solstrålen 3-5 år
og morgenmad, og barnet vil kunne tilbringe aften og nat sammen
Regnbuen 3-5 år
med en voksen i trygge rammer.

Døgnpasning i Vuggestuehuset Lærkereden

Spiren 3-5 år

For at kunne bruge døgnafsnittet,
skal man være på arbejde og ved

Væksthuset (førskole) 5-6 år.
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tilmelding skal forældrene kunne
dokumentere et arbejdsbetingetbehov for pasning i tidsrummet
17:00-06:30.

Brinken 10,

Tilmelding:

Dagtilbudsleder Gitte Gade,

Tilmelding foregår skriftligt. Blanket findes i barnets daginstitution
samt på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside under
”Børnepasning” Skemaet skal
sendes til, eller afleveres i Vuggestuehuset Lærkereden senest
15 dage før pasningsbehovet.

Tlf: 97114605

9560 Hadsund

gigad@mariagerfjord.dk

Pædagogisk leder Pia Sand.
Tlf: 97114600
pisan@mariagerfjord.dk

Betaling:
Døgnpladsen betales særskilt.
Dertil lægges betaling for en almindelig plads i dagtimerne. Reglerne for betaling, herunder hel
eller delvis friplads er også gældende for døgnpasning. Prisen
dækker fuld forplejning, samt
eventuel madpakke, hvis barnet
skal i SFO eller anden institution
den efterfølgende dag.

Pladsanvisningen i Mariagerfjord
Kommune
Lene Bille.
Tlf: 97113284
lebil@mariagerfjord.dk

Oplysninger om døgnpasning:
Kan fås ved henvendelse til:
Vuggestuehuset Lærkereden
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Mariagerfjord Kommune
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro
www.mariagerfjord.dk
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