ANSØGNING
S
ISC - Administrationsteamet

Meddelelses skema til forælder der ønsker at varetage Obligatoriske læringstilbud i
hjemmet
Jf. gældende lovgivning skal alle 1-årige børn, som bor i et udsat boligområde og ikke allerede er optaget i et dagtilbud, optages i et obligatorisk læringstilbud. Tilbuddet har en varighed på 25 timer om ugen og foregår i et kommunalt, selvejende eller udliciteret dagtilbud.
Forældre, som ikke ønsker et obligatorisk læringstilbud, kan selv stå for indsatsen, hvis denne
kan stå mål med det obligatoriske læringstilbud. Kommunen skal føre tilsyn med forældrenes
indsats. Ved tilsynet lægges særlig vægt på forældrenes sproglige kompetencer og om deres
indsats lægger vægt på, at barnet lærer om demokratiske værdier, danske traditioner og ligestilling.
Såfremt I ønsker at varetage indsatsen i hjemmet, skal I udfylde nedenstående oplysninger
og sende skema og dokumentation til lottean@htk.dk eller aflevere det på rådhuset.

Barnets navn
Barnets adresse
Mors navns
Mors adresse
Fars navn
Fars adresse

Vi ønsker at gøre brug af dispensationsmuligheden i forhold til det obligatoriske læringstilbud
og i stedet passe vores barn hjemme.
Vi tilkendegiver, at vi er opmærksomme på, at vi kan leve op til følgende kriterier, for at
kunne få dispensation:

1. Mindst én af barnets forældre skal være hjemmegående, da enten mor eller far
selv skal passe barnet.
Hos os passer

Mor

Far

2. Begge forældre skal tale dansk på niveau med en bestået 9. klasses afgangsprøve
Begge forældre kan bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk (eller tilsvarende)
Dokumentation vedlægges
Sagsbehandler
WinnieSk

Doknr.
114779/19

Sagsnr.
16/19009

Beskriv her, hvilke aktiviteter vil I lave med jeres barn, som giver jeres barn mulighed for at
lære dansk:

3. Den forælder, der skal være sammen med barnet i dagtimerne, har fokus på at
lære barnet dansk.

4. Den forælder, der skal være sammen med barnet i dagtimerne, har fokus på at
lære barnet om danske traditioner, demokrati og ligestilling.
Beskriv her, hvordan I vil have fokus på at lære jeres barn om:
Danske traditioner:

___________________________________________________________________

Demokratiske normer og værdier:

________________________________________________________________________

Ligestilling:

________________________________________________________________________

Vi er desuden bekendt med at kommunen kommer på besøg og fører tilsyn med at ovenstående er tilstrækkeligt til at understøtte vores barns generelle læring og udvikling, herunder at tale og forstå dansk og forstå danske traditioner og demokratiske værdier.

Dato:

____________________________________
Underskrift, mor

________________________________
Underskrift, far
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