
 

 

 

 

 

  
 

 

 

Rudersdal Kommune varsler ændringer for dig, der enten har 

barn i dagtilbud eller dagpleje, eller har booket plads 

Vi skriver til dig, da Rudersdal Kommune har valgt at ophøre med at 

bruge den digitale løsning (NemPlads), som kommunen hidtil har 

anvendt, når forældre skulle skrive deres barn op til en daginstitutions- 

eller dagplejeplads i kommunen. Denne løsning vil ikke længere kunne 

anvendes efter den 25. juli 2022. Læs her, hvad det betyder for dig. 

For dig, hvis barn har plads i daginstitution eller er på venteliste 

Har du allerede booket en daginstitutions- eller dagplejeplads, og 

modtaget brev med bekræftelse og opstartsdato, sker der selvfølgelig 

ingen ændringer. Du vil som sædvanlig blive kontaktet af dagtilbuddet 

inden opstart. 

Er dit barn på venteliste, sker der heller ingen ændringer. Barnet bevarer 

ancienniteten på ventelisten. 

Samlet opkrævning til december 

Har du et eller flere børn i daginstitution eller dagpleje i Rudersdal 

Kommune, vil du ikke modtage opkrævning for dit barns institutionsplads 

de kommende måneder, mens vi omlægger vores systemer til en ny 

løsning. Du vil derimod modtage en samlet opkrævning omkring den 1. 

december for dit barns institutionsplads for perioden september og frem. 

Det samme gælder, hvis dit barn starter i dagtilbud eller dagpleje de 

nærmeste måneder.  

For alle forældre vil det være muligt at foretage frivillig indbetaling i 

perioden frem til 1. december, så der ikke skal betales for 

institutionsplads i op til fire måneder på én gang. I vil modtage mere 

information herom i løbet af august. 
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Hvis du ønsker at gemme tidligere udsendte breve fra 

Pladsanvisningen 

BørneRuden (NemPlads), som har været brugt i forbindelse med 

kommunikation mellem Pladsanvisningen og forældre, lukker også. Hvis 

du har behov for at gemme meddelelser om fx tildelte pladser eller 

økonomisk friplads, bør du gøre det inden 29. juli. Kommunen har kopi 

af alle tilsendte breve om pladser, friplads mv. 

For dig, der har barn i skolefritidsordning 

Har du barn med plads i skolefritidsordning (SFO/SFK) sker der heller 

ikke ændringer, hvis du har booket en plads. Skal du booke plads fra 1. 

august, vil du skulle booke via et nyt system på kommunens 

hjemmeside.  

Pladsanvisning lukket for henvendelser i august 

I forbindelse med driftsomlægningen vil Pladsanvisningen desværre 

være lukket for henvendelser i hele august måned. Dog vil forældre 

fortsat kunne skrive deres børn op til plads via Rudersdal Kommunes 

hjemmeside. 

Rudersdal Kommune beklager de gener, som denne omlægning måtte 

give dig og din familie. Der er tale om en nødvendig omlægning, som 

skal fremtidssikre vores pladsanvisning.  

Kommunens hjemmeside vil blive opdateret snarest, hvorefter du vil 

kunne finde yderligere information. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 

 

  

 

 

 


