PLADS I DAGTILBUD

Mere om Genvej og MobilGenvej
Digital pladsanvisning er en del af Genvej - Gentofte Kommunes digitale
selvbetjeningsunivers. Genvej rummer en lang række af offentlige tjenester og
informationer, der kan lette hele familiens dagligdag.
I Genvej kan du bl.a. se tandplejeaftaler, hvornår du skal aflevere bøger på
biblioteket samt bestille sundhedskort til dig og dit barn.
Genvej er også tilgængelig via app´en MobilGenvej på din tablet eller
smartphone. På MobilGenvej har du mulighed for at booke plads i dagtilbud,
at følge dit barns hverdag i institutionen og meget mere. Download app´en
ved at scanne QR-koden, eller find den i Google Play eller App Store, ved at
søge på MobilGenvej.
Læs mere på www.gentofte.dk/genvej

Hjælp til NemID
Hvis du vil have hjælp til NemID så gå ind på www.nemid.nu eller mød op i
Kommuneservice med gyldigt pas eller kørekort.
Gentofte Kommune
Kommuneservice
Borgerteam 12
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Tlf.: 3998 5000
Mail: bateam@gentofte.dk
Revideret januar 2016

Digital pladsanvisning
- sådan booker du plads til dit barn

Digital pladsanvisning
Gentofte Kommune har et digitalt
pladsanvisningssystem, der gør det let og
overskueligt for forældre at finde plads til
deres børn i fx vuggestue og børnehave.
I Digital pladsanvisning skal du selv finde
og booke plads til dit barn. Du er ikke
længere afhængig af ventelister og det
betyder, at du med det samme ved,
hvornår dit barn skal starte.
Digital pladsanvisning giver:





Adgang til pladsanvisning, når du
selv har tid.
Overblik over alle ledige pladser
der passer til dit barns alder.
Overblik over alle typer dagtilbud,
både institutioner og dagpleje.
Mulighed for at planlægge dit
barns forløb i dagtilbud helt frem
til skolestart.

Sådan booker du plads
Du kan finde Digital pladsanvisning på to
måder:
1. Via Genvej på pc. Du finder Genvej
øverst på alle sider på gentofte.dk, og skal
logge ind med NemID.
2. Via MobilGenvej på en tablet eller
smartphone (se mere på bagsiden).

I både Genvej og MobilGenvej skal du gå
ind på dit barns navn og derunder
”Dagtilbud”. Klik på ”Vælg dagtilbud” og
angiv ønsket startdato. Du kan nu vælge
at få vist ledige pladser i alle dagtilbud,
eller søge efter plads i et specifikt
dagtilbud.
Du har også nem adgang til
dagtilbuddenes hjemmesider, hvor du kan
læse mere om det enkelte dagtilbud.
Når du har fundet den plads, du ønsker
at booke, er det vigtigt, at du klikker på
”Book” for at booke pladsen.

Hvornår kan jeg booke en plads?
Du kan booke plads 2-3 dage efter dit
barn har fået et cpr.nr. Barnet skal
desuden være 26 uger på startdatoen i
dagtilbuddet. Det er muligt at booke flere
år ud i fremtiden, så du kan booke plads i
både vuggestue og børnehave samtidig så kender du dit barns dagtilbud helt frem
til skolestart.

Frister for udmeldelse og
annullering
Du kan udmelde dit barn og annullere
pladsbookinger via Digital pladsanvisning.
Fristen for udmeldelse/
annullering er en måned til den 15. eller
sidste i måneden.

Ønskes betalingsfri periode mellem to
dagtilbud/GFO er fristen 4 måneder.
Det er ikke muligt at booke mere end en
plads i samme periode. Når du booker en ny
plads bliver barnet automatisk meldt ud af
den gamle plads.

Få besked om ledige pladser
Hvis du ønsker plads til dit barn i et
dagtilbud, der ikke har ledig plads på det
ønskede tidspunkt, kan du vælge at få sendt
en besked hvis der opstår en ledig plads. Du
kan således tilkengive dit ønske om
optagelse i et eller flere konkrete dagtilbud,
og vil modtage en besked, hvis der opstår en
ledig plads.

Tilflyttere
Hvis du skal flytte til Gentofte Kommune, kan
du få adgang til Digital pladsanvis-ning. Du
skal blot sende en kopi af din købs- eller
lejeaftale og personlige oplysninger via
Digital Post.

Pasningsgaranti og søskendefordel
Digital pladsanvisning vil altid kunne tilbyde
dit barn en plads i et aldersrelevant dagtilbud
to måneder fra den først-kommende 1. eller
16. i en måned.
Der er søskendefordel i Gentofte Kommune.
Hvis der er en ledig plads i dit ældre barns
dagtilbud, når dit yngste barn får cprnr., så

reserveres der en plads til dit yngste barn.
Du skal dog selv booke pladsen endeligt
inden dit yngste barn fylder 6 måneder,
ellers bortfalder reservationen.

Særlige forhold
Vurderer du, at der er særlige forhold i
familien af betydning for, hvilket dagtilbud
dit barn bør optages i - der kan være tale
om særlige pædagogiske eller sociale
behov - og kan du ikke booke en
institutionsplads i et tilbud, der efter din
vurdering tager højde for disse særlige
forhold, kan du henvende dig til
Pladsanvisningen og redegøre for
familiens særlige forhold.
Gentofte Kommune vil herefter foretage
en konkret vurdering af familiens forhold
og vurdere, om der er grundlag for at
tildele en plads på en særlig institution/en
særlig institutionstype.

Hjælp til Digital pladsanvisning
På www.gentofte.dk/pladsanvisning kan
du læse mere om Digital pladsanvisning,
hvor du også finder Gentofte Kommunes
”Regler for optagelse i dagtilbud”.

