
Opskrivning på venteliste 
Til den private daginstitution Solstrålen Børnehave i
Brøndby Strand Ulsøparken 3, 2660 Brøndby Strand

Ønske om optagelsesdato:___________________________________________ 

Barnets navn: CPR-nr.: 

Moderens navn: CPR-nr.: 

Adresse: 

Post.nr.: og By: 

Tlf. hjemme:     Mobil: Tlf. Arbejde: 

Faderens navn: Cpr-nr.: 

Adresse: 

Post.nr.: og By: 

Tlf. hjemme:     Mobil: Tlf. Arbejde 

Søskende navne: Evt. institution søskende går i: 

Hermed giver vi tilladelse til, at Solstrålen Privat Børnehave har oplysninger i form af kontaktoplysninger samt CPR-nr. på os som 
forældre og vores barn i forbindelse med opskrivning på ventelisten. 

Vi er indforstået med, at vores oplysninger registreres i Solstrålen Privat Børnehave indtil vi ved om vores barn optages eller ej.
Vores oplysninger vil blive slettet såfremt vi ikke får en plads.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid trækkes tilbage ved skriftlig henvendelse til institutionen. 

NB! Optagelse vil ske, når der er ledige pladser. Dette efter aldersanciennitet på ventelisten (med søskendefordel) samt med skyldig 
hensyntagen til en hensigtsmæssig fordeling på alder og køn. 

INDMELDELSE: 
Kommunen yder et tilskud for hvert barn hjemmehørende i kommunen. 
Børn fra andre kommuner kan også optages i institutionen, såfremt de ledsages af et tilsvarende tilskud fra deres hjemkommune. 
Ledsages barnet af et mindre tilskud, opkræves forskelsbeløbet sammen med forældrebetalingen. 
Ansøgning om et eventuelt fripladstilskud, kan søges via kommunens hjemmeside. 
Såfremt du har andre ”hjemmeboende” børn i denne institution, andre institutioner eller dagpleje, er du berettiget til 
søskendetilskud. 
Søskendetilskuddet ydes til alle ”hjemmeboende” børn, dog ikke det barn, der optager den dyreste plads. Søskendetilskuddet udgør 
50 % af egenbetalingen for den del af betalingen, der ikke overstiger kommunens gennemsnitlige egenbetaling i privatinstitutioner. 

Du er velkommen til at kontakte institutionen på telefon: 23 28 65 25

Dato: ___________________       Begge forældreunderskrifter:________________________________________________________ 

UDMELDELSE AF INSTITUTIONEN: 
Udmeldelse af Solstrålen Privat Børnehave skal ske skriftligt med mindst 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden. 
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SAMTYKKEERKLÆRING 
(under venteliste) 

Undertegnede, ____________________________________ [Navn]  

____________________________________ [Adresse] 

____________________________________  

____________________________________ [Postnummer + By] 

giver hermed samtykke til behandling af de personoplysninger, der konkretiseres nedenfor. 

Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: Formålet med behandlingen af de afgivne 

personoplysninger er, at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionspladser, såle-

des at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser. 

Den dataansvarliges identitet er Solstrålen Privat Børnehave, CVR-nr.: 34757720, Ulsøparken 3, 2660 

Brøndby Strand, der kan kontaktes på tlf.nr. 23 28 65 25 hverdage mellem 10-12 eller pr. e-

mail: info@solstraalen.net

Jeg giver hermed samtykke til behandling af mit barns navn, adresse, ønsket opstartsdato samt CPR-
nr., hvilket sker ved følgende afkrydsning:

Sæt kryds: 

CPR-nr.     

Ja Nej 

Øvrige oplysninger     

Ja Nej 

Jeg giver endvidere samtykke til behandling af mit navn, adresse, tlf.nr., e-mail samt CPR-nr., hvilket

sker ved følgende afkrydsning: 

Sæt kryds: 

CPR-nr.     

Ja Nej 
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Øvrige oplysninger     

Ja Nej 

Jeg er forinden underskrivelsen blevet gjort bekendt med min ret til på ethvert tids-

punkt, at trække mit samtykke tilbage, hvorefter der ikke vil foretages en yderligere 

behandling af ovennævnte personoplysninger.  

Hvis du vil gøre brug af din ret til at trække dit samtykke tilbage eller udøve nogle af dine øvrige 

rettigheder, kan dette ske ved henvendelse til Solstrålen Privat Børnehave på de ovenfor anførte 

kontaktinformationer. 

Endvidere har undertegnede inden underskrivelsen modtaget og læst Solstrålen Privat 

Børnehave oplysningsskrivelse samt ”Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine 

personoplysninger”, hvori bl.a. dine rettigheder er oplistet og beskrevet. 

Selvom der ikke gives samtykke til nogle eller delvise af de ovenstående personoplysninger, skal du 

være opmærksom på, at behandlingen kan følge af andre behandlingsgrundlag, såsom at Solstrålen 

Privat Børnehave er berettiget til at foretage behandlingen, som følge af opfyldelsen af en kontrakt 

eller lovgivning. 

Dato: 

___________________________________ 

 (Underskrift) 




