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Indskrivningsskema til… 

 

 
 

Jeg ønsker mit barn… 

 

Navn:___________________________________    CPR. nr.: _________________________ 

 

…optaget i børnehaven fra den: _______________. 
(dato) 

 

Forældreoplysninger: 
 

Mor:____________________________________  Fødselsdato:_____________________ 
 

Far:_____________________________________       Fødselsdato:_____________________ 
 

Adresse:_________________________________  TLF. nr.: ________________________ 
 

________________________________________  Email: __________________________ 

 

Bemærkninger, som kan have betydning, f.eks.: sygdom, taleproblemer, handicaps m.m.: 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Oplysninger om søskende: (daginstitution/dagpleje/fritidsordning) 
Barnets navn:          Fødselsdato:                                Sted: 
 

______________________        ______________________        _______________________ 
 

______________________        ______________________        _______________________ 
 

______________________        ______________________        _______________________ 
 

Oplysninger om arbejdssted: 
 

Mor: _______________________         _________________         ______________________ 
      Arbejdssted                      Tlf. nr. / mobil                             Ca . arbejdstider 

 

 

Far: _______________________         _________________         ______________________ 
      Arbejdssted                      Tlf. nr. / mobil                             Ca . arbejdstider 
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Når vi i Børnebakken har modtaget skemaet, sender vi en tilbagemelding, om at barnet nu er 

optaget på vores venteliste, samt placeringen på denne. 

 

Evt. begrundelse for optagelse i Børnebakken: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

Jeg erklærer hermed at være bekendtgjort med børnehavens grundlag og målsætning. 

 

Dato: ___________________ Underskrift: _____________________________________ 

 

 

 

Grundlag og målsætning for Børnebakken: 

 

Grundlag: 

Børnebakken bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning: 

- at hele Bibelen er Guds inspirerede ord og eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende 

kristen tro, lære og livsførelse. 

- At Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse, som den er udtrykt i de 

nugældende bekendelsesskrifter, er en ret tolkning af Bibelen. 

 

Målsætning: 

På ovennævnte grundlag vil Børnebakken i tæt samarbejde med Jer forældre forsøge at skabe 

de bedst mulige betingelser for det enkelte barns udvikling. 

 

Der lægges bl.a. vægt på: 

- At alle oplever sig mødt, set, hørt og respekteret som den man er – et unikt menneske! 

- At alle har noget at byde ind med i de fællesskaber man indgår i. 

- At vi sammen i leg, samvær, sang, fortælling m.v. i en åben og kreativ atmosfære oplever 

et kristent fællesskab. 

- At vi sammen er nysgerrige og lærer respekt og ansvar for naturen.  

- At vi sammen oplever glæden og ansvaret ved at skulle tage vare på vores dyr. 

- At alle tager del i landbørnehavens daglige funktioner/aktiviteter. 

- At aktiviteterne i udstrakt grad foregår i det fri. 

- At barnet oplever et fællesskab med bedsteforældregenerationen. 


