VIGTIG INFORMATION OM FRITIDSTILBUD
Både indmeldelse, ændringer og udmeldelse sker pr. 1. januar 2018 DIGITALT.
Det er forældrenes eget ansvar, at børnene meldes ind i det rigtige fritidstilbud (modul og klassetrin).
Ændringer af moduler og udmeldelse kan kun ske efter gældende varsler.
Fritidstilbuddenes medarbejdere svarer gerne på spørgsmål, men har man brug for hjælp til selve
indmeldelsen, ændringer eller udmeldelsen, kan man få hjælp i Borgerservice på rådhuset i åbningstiden –
ved personlig henvendelse, husk at medbringe NemID.
På Fredericia Kommunes hjemmeside kan man læse mere om de kommunale fritidstilbud, se takster og
læse reglerne omkring indmeldelse, ændringer og udmeldelse.
https://fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/kommunale-fritidstilbud
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Indmeldelse i fritidstilbud
Der er ingen venteliste i fritidstilbud, derfor vil dit barn blive indmeldt den dato, du angiver som
behovsdato.
Vær opmærksom på, at du vælger det modul, som passer til det klassetrin, som dit barn går på. Det er dit
ansvar som forældre, at dit barn tilmeldes på det rigtige modul.
Ændring af modul i fritidstilbud
Ønsker du at ændre dit barns modul, skal det ske digitalt via Digital Pladsanvisning med nedenstående
varsel:
o Ændring fra morgen- og eftermiddagsplads til heldagsplads
o Ændring fra morgenplads til eftermiddagsplads
o Ændring fra 3-dagsplads til 5-dagsplads
o Ændring fra heldagsplads til morgen- og eftermiddagsplads
o Ændring fra eftermiddagsplads til morgenplads
o Ændring fra 5-dagsplads til 3-dagsplads
Udmeldelse af fritidstilbud
Udmeldelse skal ske digitalt via Digital Pladsanvisning.
Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel inden den 1. eller 15. i en måned. Dvs. du skal udmelde senest:
- den sidste dag i måneden, hvis du ønsker, at udmeldelsen skal gælde fra den efterfølgende 1. og
- senest den 14. i måneden, hvis du ønsker, at udmeldelsen skal gælde fra den 15.
Reglerne er ens for alle og gælder også, når dit barn skifter skole, eller familien fraflytter kommunen.
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp og vejledning til ovenstående, er du velkommen til at henvende dig i Borgerservicecentret i åbningstiden. Møder du personligt op i Borgerservicecentret, skal du medbringe dit NemID.
Du kan også få hjælp i Vejledningsbutikken i Korskærparkens Medborgerhus. Læs mere om Vejledningsbutikken på Sønder Korskær parkernes hjemmeside ( http://skparken.dk/ ) - den er åben for alle.
Vidste du…
Medmindre forældrene digitalt anmoder om andet, så flyttes barnet i en række situationer automatisk til et
andet fritidsmodul. Det sker, når barnet skifter:

- fra 2. kl. til 3. klasse, så flyttes barnet automatisk op på tilsvarende/samme modul
- fra 3. klasse til 4. klasse, så meldes barnet ind på 5-dagsmodulet
- fra 6. til 7. klasse, så udmeldes eleven af fritidstilbud.

