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 Indskrivning af børn i   

Fur Børnehus  

Madsbadvej 17  

7884 Fur  

 

Fur Børnehus er en integreret institution med børn i alderen 0 år til skolestart.   

  

Barnets navn: 

 

Barnets CPR. Nr. 

 

Adresse: 

 

Postnr. og by: 

 

  

Mors navn: Fars navn: 

 

Mors CPR. Nr. 

 

Fars CPR. Nr. 

 

Mors tlf. nr.: 

 

Fars tlf. nr.: 

 

Mors adresse: 

 

Fars adresse: 

Mors e-mail: 

 

Fars e-mail: 

 

 

 

Fælles: 

 

Mor har 

forældremyndighed: 

Mor har 

forældremyndighed: 

Oplysning om 

forældremyndighed: 

   

 

Ønsket startdato:________________________________________________ 
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Diverse tilladelser: 

Der må tages billeder/video til brug i brochurer/på hjemmesiden, på vores private Facebookside, 

samt til brug i børnehuset.  

Ja   Nej 

Mit barn/børn må transporteres i private biler i forbindelse med aktiviteter i børnehuset.   

Ja   Nej 

Mit barn må soppe i fjorden.  

Ja  Nej  

Vi vil gerne have at vores telefonnumre står på en liste som personalet har adgang til: 

Ja  Nej  

Vi vil gerne have at vores telefonnumre står på en liste som andre forældre har adgang til: 

(tilgængelig til fx at lave legeaftaler) 

Ja  Nej  

 

Forventede mødetider, generelt: 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kommer 

tidligst: 

     

Afhentes 

senest: 

     

 

HUSK venligst at opdatere personalet, hvis der sker ændringer i disse forhold! Det gælder både 

store som små ting. 

Ved indskrivning af barnet i Fur Børnehus, accepterer vi som forældre at deltage i en 

arbejdsweekend en gang om året. 

Vi arbejder med TOPI, hvis formål er at understøtte fagpersoner i arbejdet med tidlig opsporing af 

mistrivsel og en efterfølgende styrket indsats. TOPI står for Tidlig Opsporing og Indsats, og 

bygger på Opsporingsmodellen fra Socialstyrelsens projekt Opkvalificering af den tidlige indsats 

(kan findes ved en hurtig søgning på google). Systemet vil være et værktøj i at sikre at det 

pædagogiske personale ser det enkelte barn og sikrer dermed også at ingen bliver ”overset”. 

 

Dato og underskrift:_____________________________________________ 

          Mors underskrift  

 

Dato og underskrift:_____________________________________________ 

          Fars underskrift  

Modtaget i Børnehuset dato/år: 


