Dagtilbud
Udvidet åbningstid
i fire afdelinger

Hvorfor udvider fire
dagtilbudsenheder
åbningstiden?
Fra 1. januar 2017 holder fire dagtilbudsafdelinger i Aarhus Kommune længere åbent. Udvidelsen af
åbningstiderne er en del af et toårigt pilotprojekt, som skal undersøge, hvor stort behovet er for et
mere fleksibelt pasningstilbud til forældre, som pendler eller arbejder på skæve tidspunkter.
De fire afdelinger kommer til at supplere det allerede eksisterende tilbud om udvidet åbningstid i
Børnely (kl. 6.30-20.00) og forskudt åbningstid i Gadekæret Risskov (kl. 7.30-18.00, fredag til 17.30).
Daginstitutioner med udvidet åbningstid i perioden 2017/2018
I de afdelinger, som nævnes nedenfor, er der 4 vuggestuepladser og 8 børnehavepladser med
udvidet åbningstid.
Børnehuset Stenvej, Skåde dagtilbud kl. 6.30- 19.00
Børnehuset Klodshans, Sødalen dagtilbud kl. 6.30- 19.00 (fredag til kl. 18)
Drivhuset, Christiansbjerg dagtilbud kl. 6.30- 22.00
Hurlumhejhuset, Lystrup- Elsted dagtilbud kl. 6.00-20.00

Sådan skriver du dit
barn op til en plads
med udvidet åbningstid
Ønsker du at skrive dit barn op til
en plads med udvidet åbningstid,
skal du gå ind på Digital Pladsanvisning og tilmelde dit barn.
www.aarhus.dk/pladsanvisning

Godt at vide
Når du tilmelder dit barn, skal du skrive en begrundelse for dit behov.
Dit barn må max. være i tilbuddet i 52 timer pr. uge eller 30 timer (deltid), hvis det er indskrevet til en
plads med udvidet åbningstid.
 ørn, der allerede går i den pågældende afdeling har førsteret til ledige pladser med udvidet åbningsB
tid. Dernæst åbnes der op for børn, der er indskrevet i det samme dagtilbud – men som går i en anden
afdeling. De resterende ledige pladser er åbne for børn fra resten af byen, og tildeles efter de almindelige anvisningsregler uanset garantidistrikt.
 ødetider indenfor den udvidede åbningstid skal varsles senest 1 måned i forvejen af hensyn til planM
lægning af personaleressourcer.

Tillægstakst for en plads med udvidet tid pr. måned:
Hurlumhejhuset
Lystrup- Elsted

Børnehuset
stenvej Skåde

Drivhuset
Christiansbjerg

Klodshans
Sødalen

Vuggestuebørn

628 kr.

366 kr.

890 kr.

332 kr.

Børnehavebørn

219 kr.

128 kr.

311 kr.

116 kr.
Taksterne afspejler åbningstider

I hvor lang tid gælder tilbuddet om
udvidet åbningstid?
Tilbuddet om udvidet åbningstid løber i første omgang til og
med 31.12.18. Såfremt byrådet beslutter, at tilbuddet efterfølgende
skal fortsætte som et blivende tilbud, vil dit barn beholde den
nuværende plads. Vælger byrådet at lukke tilbuddet, kan dit barn
fortsætte i afdelingen eller komme foran i køen til andre ledige
pladser i jeres garantidistrikt.

Spørgsmål
Mere viden
www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/
Pasning/Aabningstider/Udvidede-aabningstider.aspx

Henvendelse til Pladsanvisningen kan ske via Borgerservice på
telefon 89 40 22 22 i Pladsanvisningens åbningstider.
Du kan også sende en mail til Pladsanvisningen ved at benytte
vores Digitale postkasse.

