
Bilag til vedtægter for Arrild Privatskole – vedr. Børnehuset. 

Senest revideret d. 15.september 2014, ved ekstraordinær generalforsamling. 
 

 

§ 1a 

Privatinstitutionen ” Børnehuset” er en del af Arrild Privatskole, og er oprettet d. 1 Januar 

2006. Med baggrund i ændring af Friskoleloven pr. 1 August 2014, modtager Børnehuset 

henholdsvis småbørn og børnehavebørn jf.  forslag til Lov om ændring af lov om friskoler 

og private grundskoler m.v. (Tilbud til børn i alderen 0-2½ år), vedtaget af Folketinget d. 10 

April 2014.  

Børnehuset drives efter dagtilbudslovens § 20 og efter gældende godkendelseskriterier for 

privatinstitutioner i Tønder Kommune.  

 

§2a 

Børnehusets formål er at drive et privat pasningstilbud, og ønsker hermed at være et bidrag 

til Tønder kommunes samlede forebyggende tilbud til børn. 

Børnehuset optager børn i alderen 26 uger til 6 år. (skolealder) 

Børnehuset modtager børn uafhængigt af race, køn, religion og politisk overbevisning, 

under forudsætning af at forældrene accepterer institutionens formål og pædagogiske tilbud.  

 

Børnehuset er normeret til 20 børnehavebørn og 8 småbørn. Børnehuset tilbyder kun 

fuldtidspladser. Såfremt Børnehuset har behov for flere ledig børnehavepladser, kan 

Børnehuset konverterer småbørnsplader til børnehavepladser, efter aftale med Tønder 

Kommune.  

 

 

Børnehuset fører en venteliste over indskrevne børn, hvor man vil kunne skrive sit barn op 

når pasningsbehovet er kendt, og gerne tidligst muligt.  

Ledige pladser til en børnehaveplads, eller en plads i institutionens småbørnsgruppe gives til 

det barn som står øverst på Børnehusets venteliste, til den pågældende aldersgruppe.  

 

Såfremt der er flere børn som har samme fødselsdato eller er født i samme måned, end der 

er ledig pladser, gives pladsen til den som har længst anciennitet på ventelisten.  

Generelt gælder det, at søskende til børn som allerede er optaget i Børnehuset vil blive 

prioriteret ift. pladser i småbørnsgruppen, såfremt de indskrives i Børnehuset senest 8 uger 

efter fødsel.  

 

Betaling og opkrævning for pasning i Børnehuset sker i samarbejde med Tønder Kommune.  

Udmeldelsesvarsel er løbende måned + 1 måned. Såfremt et barn ønskes meldt ud pga. 

ferie, og mhp. at melde barnet ind igen, kan indmeldelse tidligst ske 2 måneder efter 

udmeldelsesdato.  

Børn i børnehavedelen, bliver automatisk udmeldt fra Børnehuset i forbindelse med 

skolestart.  

 



 


