DAGPLEJEN
PÅ SAMSØ

Velkommen til Samsøs
kommunale dagpleje
I denne lille folder kan du læse, hvad Samsøs
kommunale dagpleje som pasningstilbud kan
tilbyde dit barn og dig.
Målsætningen for dagplejen er, at dagplejen skal være med til at give
børnene en god opvækst i trygge hjemlige opgivelser.
Hvert dagplejehjem består af en lille overskuelig gruppe på fire-fem
børn i alderen nul til tre år og vores stordagpleje med tre voksne til ti
børn.
Dit barn kommer hos den samme dagplejer hver dag, hvilket giver
barnet en tryg hverdag og skaber et tæt forhold mellem dit barn og
dagplejeren.
I forbindelse med dagplejerens ferie eller sygdom, vil dagplejekontoret forsøge at få dit barn til samme gæsteplejer hver gang.
Gæsteplejen vil være kendt af dit barn, da de tilhører samme
legestuegruppe. Gæsteplejerne gør meget for at lære børnene at
kende i deres faste gruppe, så du og dit barn føler jer trygge, når
barnet skal i gæstepleje. I stordagpleje gæstepasses barnet som
udgangspunkt i stordagplejen.

Dagplejen på Samsø er fordelt på to legestuegrupper,
den ene heldags i legestuen, den anden i Kultursalen
i nogle timer.
Dagplejen har en ugentlig åbningstid på 48 timer,
og barnet kan benytte hele åbningstiden.
Dagplejen har en variabel normering i 2021
ca 50 børn.
Der er ansat ca. 14 dagplejere til at passe børnene.
Dagplejen har pasningsgaranti.

Indskrivning i dagplejen på Samsø
foregår på borger.dk
For at forsøge at imødekomme ønsker med hensyn til
dagplejens placering på øen i forhold til bopæl og arbejdsplads, skal ansøgningsskemaet helst afleveres når barnet er
omkring 2 måneder. Har du akut behov for plads,
henvender du dig til Dagplejekontoret, som i samarbejde
med dig vil forsøge at løse dit akutte behov for pasning.

Takster for pasning 2021
Pasning under lov om social service:
Pr. måned:
Dagplejen
Børnehave ”Rumlepotten”

2523 kr.
1911 kr.

Priser for skole/fritidsordning kan indhentes hos
Pladsanvisningen på tlf.: 87 92 22 00
Ovenstående pasningstyper indgår i beregning af
søskenderabat og friplads.

Dagplejekontoret
Samsø Kommune
Dagplejekontoret
Søtofte 10
8305 Samsø
Dagplejeleder
Lone Jensen
Telefon: 87 92 23 40
Mobil: 30105483
Mail: aulje@samsoe.dk

Ved søskenderabat betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst
for den eller de øvrige pladser.
Hel eller delvis friplads kan bevilges, når indtægten ligger inden for et
nærmere defineret interval. Friplads beregnes af betalingen efter at
søskenderabat er fratrukket.
Oplysninger om fripladsgrænser samt skema til ansøgning om friplads
findes på borger.dk

