Mottatt dato:

Henvendelsen gjelder:
Kjøp av enkeltdager
-

Vangstunet barnehage
Stjerten barnehage

Oppsigelse av dager/plass
Søknad om permisjon

Fylles ut og sendes Servicekontoret.

(v/sykdom etc.)

Utfylt skjema behandles fortrolig.
Fyll ut ett skjema for hvert barn henvendelsen gjelder for:

OPPLYSNINGER OM BARNET / FORELDRE / FORESATTE
Navn:

Født:

Adr.:
Foreldre/
foresatte:
Telefon:
KJØP AV ENKELTDAGER
(skriv barnehagenavn samt dato for kjøpedag under dag):

Vangstunet og
Stjerten barnehage

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

OPPSIGELSE AV DAGER / PLASS / SØKNAD OM PERMISJON:
(skriv barnehagenavn og kryss av dager som sies opp / det søkes permisjon fra):

Vangstunet og
Stjerten bhg.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

Merknader:
(oppstartsdato i forbindelse med endring/permisjon kan skrives her):

Dato: ……………………………..
Underskrift foreldre/foresatte: …………………………………………………

Om åpnings- og oppholdstid og betalingssatser for barnehagen – se baksiden av arket.

FREDAG

BARNEHAGENE HAR DISSE ÅPNINGSTIDENE:
Barnehageåret varer fra 1. august til 31. juli året etter

Barnehage:
Vangstunet og Stjerten

Åpningsdager:
Alle *

Åpningstider:
06.45 – 17.00

Aldersgruppe:
½ - 5 år

Forklaringer:
* Barna kan gå 4 eller 5 dager pr. uke

BETALINGSSATSER:
Satsene for foreldrebetaling i barnehagen fastsettes av kommunestyret og er fra
01.01. – 31.07.2019 slik:
Ukentlig opphold:

Betaling pr. mnd:

41 timer (4 dg./uke)

Kr. 2.635,-

Betaling mat
/ mnd.:
Kr. 220,-

51,25 timer (5 dg./uke)

Kr. 2.990,-

Kr. 280,-

Kjøp av ”Ekstradag”

Kr.

355,-

Overtidsgebyr v/ for sen henting

Kr.

355,- pr. påbegynte halvtime

Satsene er fra 01.08.2019 slik:
Ukentlig opphold:

Betaling pr. mnd:

41 timer (4 dg./uke)

Kr. 2.680,-

Betaling mat
/ mnd.:
Kr. 220,-

51,25 timer (5 dg./uke)

Kr. 3.040,-

Kr. 280,-

Kjøp av ”Ekstradag”

Kr.

355,-

Overtidsgebyr v/ for sen henting

Kr.

355,- pr. påbegynte halvtime

NB!
Ved søknad om endring/bytte av barnehageplass brukes elektronisk
søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside:
www.namdalseid.kommune.no – selvbetjening – barnehagesøknad.
Husk å kryss av for bytte av barnehageplass og fyll ut skjemaet fortløpende.

