SKOLEÅRET 2022/23
Tilmeldingsblanketten udfyldes og afleveres til Gaarden Billund (se næste side)

KONTRAKT
Oplysninger om barnet:
Navn:

Personnummer:

Adresse:

Evt. barnets mobil:

Skole og klasse pr. august 2022:
Evt. andre vigtige oplysninger om barnet:

Oplysninger om forældre:
Mor:

Mobil:

Arbejdsplads:

Mailadresse:

Far:

Mobil:

Arbejdsplads:

Mailadresse:

Evt. andre oplysninger omkring forældrene

Forældres underskrift:
Dato for ansøgning:

Ønskestart:

Underskrift:

Gaardens underskrift:
Underskrift:
indgået den:
Kontrakten
er indgået mellem ovenstående parter: ForældreKontrakt
og Gaarden
Adresse:

Gaarden, Engdraget 6, 7190 Billund

www.gaardenbillund.dk

Telefon:
E-mail:
Web:

2018 4181 (Klara) - 2052 6860 (Gaarden)
2052 6861 (aktiviteter) - 2052 6862 (aktiviteter)
klara@gaardenbillund.dk eller gaardenbillund@gaardenbillund.dk
www.gaardenbillund.dk

Gaarden Billund - den private pasningsordning under KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.
Gaarden med de omkringliggende arealer ejes af ”Koldingvej 2” - og støttes af Ole Kirks Fond.
Kontrakten indeholder følgende aftaler:
Forældrebetaling:
Prisen: kr. 900,- pr. måned i 11 mdr. pr. år. Inkluderer forplejning a’ kr. 200,- pr. måned.
Inkl. uge 26
Pladstilskud: (der er IKKE kommunalt tilskud)
1. Søskendetilskud (halv pris)
2. Favørplads (nærmere kriterier) Skriftlig/digital ansøgning til lederen.
Betalingsform: månedlig betaling til Gaardens konto – husk tilmeld gerne PBS.
Indbetalingskort udsendes via Nets til betaling den 1. i hver måned.
Ved manglende betaling se: misligholdelse af kontrakten.
Gaardens åbningstid: Mandag – torsdag: kl. 13.00-16.45 og fredag: kl. 13.00-16.00
I skoleåret 2022/23: Gaardens ferielukning: Dagene mellem jul og nytår, de 3 dage før
påske, Grundlovsdag og dagen efter Kristi Himmelfartsdag.
Sommerferielukket: ugerne 29, 30 og 31.
Åbningstid på Gaarden i:
1. Sommerferieugerne 26, 27 og 28 (summer-camp) (27 og 28 m/brugerbetaling)
Mandag-torsdag: kl. 08.00-15.00 og fredag: kl. 08.00-12.00).
Start for nye børn/kommende 3. årgang tirsdag i uge 26 (brugerbetaling)
2. Efterårsferien (uge 42) og Vinterferien (uge 7) (tilmelding)
Mandag-onsdag: kl. 08.00-15.00 torsdag og fredag lukket.
I alle skoleferier hvor Gaarden har åbent, vil der være fuld forplejning for børnene.
Opsigelsesprocedure: Udmeldelse af børn på Gaarden kan ske med
1 måneds skriftligt / digitalt varsel altid til udgangen af en måned.
Bemærkninger:
Gaarden har IKKE tegnet kollektiv ulykkesforsikring på børnene.
Evt. skade på barnet skal dækkes af forældres/barnets egen ulykkesforsikring.
Der indhentes børneattest på alle Gaardens medarbejdere.
Misligholdelse af kontrakten: Kan medføre at barnet ikke kan blive på Gaarden.
GaardenBillund april 2022. Der tages forbehold for ændringer!

www.gaardenbillund.dk

