BOOK DIT BARNS NÆSTE
SKRIDT PÅ "BØRN I HOLBÆK"

LÆRING OG TRIVSEL

Du kan nu selv booke plads til dit barn i dagpleje, daginstitution eller
SFO på en let og overskuelig måde. Den hedder NemPlads - en del af
"Børn i Holbæk".

Hvad er NemPlads?

Inden du booker

I NemPlads er du ikke længere afhængig af ventelister,
og det betyder, at du med det samme ved, hvor og
hvornår dit barn kan starte.

Det er en god ide at kontakte dit dagtilbudsdistrikt,
hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst at vælge for dit
barn, eller hvis sundhedsplejersken har anbefalet det.

I NemPlads skal du ind- og udmelde dit barn og har
mulighed for at søge friplads. NemPlads sikrer
overholdelse af pasningsgaranti og søskendefordel.

Du kan med fordel vælge et dagtilbud i dit
bopælsdistrikt. Skoler og dagtilbud er organiseret i de
samme distrikter, og de samarbejder hele tiden om at
sikre sammenhæng og rød tråd i barnets læring.

Sådan booker du
NemPlads giver:
Adgang til pladsanvisning, når du selv har tid
Overblik over ledige pladser, der passer til dit
barns alder
Overblik over alle typer af kommunale dagtilbud,
både dagpleje og daginstitutioner
Mulighed for at planlægge dit barns forløb i
dagtilbud helt frem til og med SFO

Du finder NemPlads via din computer, tablet eller
smartphone. Gå ind på www.børniholbæk.dk eller hent
app’en Børn i Holbæk. Scan QR-koden på bagsiden af
denne pjece eller find den i Google Play eller App
Store ved at søge på ”Børn i Holbæk”.
Når du er logget ind med dit NemId, vælger du dit
barns navn. Vælg derefter ”Betjen dig selv” under
”NemPlads”. Her finder du det dagtilbud, som matcher
dine kriterier til startdato, distrikt, afstand mm. Når du
har fundet den plads, du ønsker at booke, er det
vigtigt, at du klikker ”Book”, da pladsen ellers ikke
bliver reserveret til dig.

Du vil modtage en bekræftelse i din indbakke i ”Børn i
Holbæk”, når din bookning er gennemført. Den valgte
institution vil, kontakte dig med nærmere
informationer senest en måned før dit barn starter.

Hvornår skal jeg booke?
Du kan booke en ledig plads, når dit barn har fået et
personnummer. Planlæg og book dit barns
pasningsforløb helt frem til skolestart hurtigst muligt.

Frister for udmeldelse og
annullering
Du skal udmelde dit barn og annullere
pladsbookninger på NemPlads i "Børn i Holbæk".
Udmeldelse/annullering skal ske med en måneds
varsel til den nærmeste 1. og 15. i en måned.

Få besked om ledige pladser
Hvis du ønsker plads til dit barn i et dagtilbud, der ikke
har en ledig plads på det ønskede tidspunkt, kan du
vælge at få sendt en besked, hvis der bliver en ledig
plads.

Tilflyttere
Hvis du skal flytte til Holbæk Kommune, kan du også
få adgang til NemPlads. For at få adgang, skal du
kontakte Holbæk Kommunes Pladsanvisning på tlf:
7236 3636 hverdage mellem kl. 8.30 -10.00.

Pasningsgaranti/
søskendefordel
Holbæk Kommune har pasningsgaranti. Der gives
automatisk søskendefordel i dagtilbud i Holbæk
Kommune. Søskende har dermed fortrinsret til en
plads i samme institution. Søskendefordel giver dog
ikke garanti for en plads i samme institution. Har du
mere end ét barn i dagtilbud i Holbæk Kommune,
beregnes der automatisk søskendetilskud.

Økonomisk friplads
På ”Børn i Holbæk” kan du søge om økonomisk
friplads.

Privat børnepasning

Skift til en anden plads
Hvis du ønsker at skifte plads, kan du booke en ledig
plads i et andet dagtilbud. Du skal være opmærksom
på, at det skal ske med en måneds varsel.

Betaling, hvis du ændrer booking

Som et alternativ til den offentlige pasning, er det
muligt at søge tilskud til privat børnepasning i "Børn i
Holbæk".

Kontakt distrikterne
Har du brug for at tale med distriktet - så ring til:

Du skal være opmærksom på tidsfristerne for betaling.
Udmeldelse, skift til anden plads eller ændringer af en
booket plads skal ske med en måneds varsel. Se
endvidere afsnittet "Frister for udmeldelse og
annullering".

Kildedam: 7236 4542 - Dagplejen: 7236 6098
Skovvejen: 7236 3692 - Dagplejen: 7236 5546
Katrinedal: 7236 6377 - Dagplejen: 7236 6384
Holbæk By: 7236 6408 - Dagplejen: 7236 5176
Du er også velkommen til at kontakte den
enkelte institution.

Generelle spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller har brug for
hjælp til systemet, kan du kontakte
Pladsanvisningen på tlf: 7236 3636 eller
Borgercenteret på Jernbanevej 6 i Holbæk.

Hjælp til NemId
Hvis du har brug for hjælp til NemID kan du
læse mere på www.nemid.dk

LÆRING OG TRIVSEL
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

