Thisted Kommune
BU-afdelingen
Asylgade 30
7700 Thisted
Klitmøller d. 19. januar 2011

Ansøgning om oprettelse af
privatinstitution i Klitmøller
I.h.t. friskolelovens §36 og dagtilbudsloven §20, søger Klitmøller Friskole om godkendelse til opstart af
privatinstitution med 30 fuldtidsbørnehavepladser, for børn mellem 2 og 6 år.
Ordningen ønskes med opstart fra 1. August 2011.
På nuværende tidspunkt har vi 20 børn som har forhåndstilmeldt sig. Derudover er der 4 som søger om
opstart senere på året.
Der vil være fælles ledelse med Klitmøller Friskole. Børnehavens afdelingsleder vil som minimum være uddannet pædagog, og vil være ansat på fuldtid.
Vi er opmærksomme på, at der i børnehaven skal nedsættes en forældrebestyrelse (§ 4, bilag 2), og at
friskolens bestyrelse har den overordnede ledelse af børnehaven.
Personalefordelingen vil være 60% pædagoger og 40% medhjælpere.
Børnehavens åbningstider vil være man-tors fra 6.15-17.00 og fredag fra 6.15-16.00. Den gennemsnitlige
ugentlige åbningstid vil være 50,50 timer. Årlige lukkedage ud over almindelig Søn- og helligdage foreligger
på følgende dage: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt hverdage mellem jul og nytår.
Ved konstateret pasningsbehov på lukkedage vil der blive indkaldt personale.
Åbningstiden vil blive tilpasset behovet.
Friskolens bestyrelse tilbyder søskenderabat i børnehaven.
Alle børn fra Klitmøller optages som førsteprioritet. Kommer der børn udefra, vil de også kunne optages,
hvis der er plads. Børn der går i børnehaven tilbydes som udgangspunkt en plads på Klitmøller Friskole,
hvis dette ønskes. Det er ikke en forudsætning for at gå i børnehaven, at barnets og dets forældre vælger
Klitmøller Friskole i skolealderen.
Pladsanvisningen i Thisted kommune er meget velkomne til at henvise forældre til børnehaven.
Vi ønsker et tæt samarbejde med den kommunale dagpleje i Klitmøller.
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Vi vil meget gerne kunne fungere som gæsteplads og legestue for dagplejen.
Der pågår i øjeblikket forhandling mellem Klitmøller Friskoles bestyrelse og Thisted Kommune om overtagelse af matrikel 63A – beliggende Skolestien 3, Klitmøller.
Falder denne forhandling positivt ud, vil børnehaven starte op i den nuværende daginstitution (Sylens) lokaler.
Den endelige tilladelse vil således først kunne søges, når vi har fuld klarhed over om, vi kan råde over matrikel 63A.
Ang. Depositum vil vi gerne have oplyst hvornår de 30.000kr. skal indbetales, og til hvilket kontonummer.
Der vedlægges kopi af friskolens vedtægter (bilag 1), samt bilag til vedtægterne (bilag 2)
Der vedlægges pædagogiske læreplaner for børnehaven (bilag 3)

Henvendelse vedr. Ansøgning:

Friskolens bestyrelsesformand
Thomas Baun
Skolestien 6
7700 Thisted,
Tlf.: 22645991

Børnehaveansvarlig
Anna Thorsager
Hans Bachs Vej 10
7700 Thisted
Tlf.: 21697424

Med venlig hilsen
Klitmøller Friskole

Thomas Baun, formand					Martin Eigenbroth, næstformand
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Vedlagt:
Bilag A – Friskolens vedtægter
Bilag B – Børnehavens vedtægter – Tillæg til friskolens vedtægter
Bilag C – Pædagogiske læreplaner
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