
Enlig Gift Samlevende

Indehaver af forældremyndighed Mor Far Fælles

Arbejdssted

Sted:

Sted:

Sted:

Ja Nej Overvejer

UDFYLDES AF INSTITUTIONEN:

1233 1

Se yderligere informationer på bagsiden

Har du tidligere modtaget friplads/tilskud til 

dit barn, eller har du planer om at søge om 

det? (sæt kryds)

Oplysningsskema

ved indmeldelse i Idrætsfritidsklubben LIFFEN

Institutionens tlf.nummer

Betalers navn

Adresse

Navn:

Navn:

Emailadresse (Blokbogstaver):

Søskende i dagtilbud / SFO / Klub:

Idrætsfritidsklubben Liffen

Lystrup Centervej 102

8520 Lystrup
Tlf. 23 92 20 02

 Kr. 1.100,-

Skolens navn Klasse

Dato: Betalers underskrift Ægtefælle/samlevers underskrift

 Startdato Takst pr. måned Pasningsstedsnr. /holdnr.

Institutionens navn og adresse:

Navn:

Arb.tlf.nr.

Cpr.nr.

Stilling

Ægtefælle/samlevers navn

Barnets navn Cpr.nr.

Civilstand (sæt kryds)

Cpr.nr.

Privat tlf. nr. 

Arb.tlf.nr.StillingArbejdssted



Information:

Persondataloven Kommunen skal efter persondataloven oplyse jer om følgende:

* De oplysninger, kommunen har i denne sag, vil blive behandlet 

elektronisk. I har ret til at se de oplysninger, der er registreret om jer i 

denne sag. I har endvidere ret til at få rettet forkerte oplysninger. Så 

fremt I ønsker dette, kan I henvende jer til Pladsanvisningen.

* Yderligere informationer om persondataloven kan fås ved 

henvendelse til Datatilsynet evt. på Datatilsynets hjemmeside.

Søskendetilskud * Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i 

dagtilbud, dagpleje, privat pasningsordning eller skolefritidsordning. 

Som søskende betragtes børn i samme husstand/familie med samme 

folkeregisteradresse - dog ikke børn anbragt i pleje. 

* Et eventuelt økonomisk fripladstilskud og/eller søskendetilskud vil 

blive fratrukket i den månedlige opkrævning, I modtager fra 

institutionen.

* Udfylder I ikke felterne omkring søskende, så vil I blive opkrævet fuld 

pris, og der vil ikke være mulighed for at få det betalte refunderet.

Flytning fra Aarhus 

Kommune

* Flytning til en anden kommune skal straks meddeles til institutionen 

og til Pladsanvisningen i Aarhus Kommune. Hvis I ønsker at beholde 

pladsen, selvom I flytter fra Aarhus Kommune, skal I kontakte den nye 

bopælskommune, som herefter betaler tilskud til institutionen.

* Ved flytning fra Aarhus Kommune ophører et eventuelt økonomisk 

fripladstilskud og søskendetilskud. Der kan på ny søges om økonomisk 

fripladstilskud og søskendetilskud i bopælskommunen.

* Har I allerede en aktiv bevilling på økonomisk fripladstilskud fra 

Aarhus Kommune, og er der ikke sket ændringer i husstandsindtægten 

siden bevillingens start, behøver I ikke at søge på ny.

Økonomisk fripladstilskud

* Der kan søges om social pædagogisk friplads ved det familiecenter, I 

er tilknyttet.

Social pædagogisk friplads

* Der kan bevilges fripladstilskud til nedsættelse af betalingen, hvis den 

samlede husstandsindtægt er under 522.199 (2017 satser). 

Fripladsskalaen forhøjes med 59.492 (2017) for enlige forsøgere.

* Ansøgning om økonomisk friplads skal indsendes til Aarhus 

Kommune, Pladsanvisning og Elevadministration, Postboks 4069, 8260 

Viby J.



 

Forældretilladelse 

 
 

Hermed gives tilladelse til at mit barn må følgende: 
 

 

Ja 

 

Nej 

 

  Deltage i udflugter/ture med LIFFEN 
 

  Deltage i svømning når vi er i div. svømmehaller under pædagogisk 

opsyn 

*Bassinet er overvåget af livredder 

  Deltage i cykelture med personalet 

*Alle børn skal have cykelhjelm på 

  Må køre i privatbil, fx i forbindelse med aktiviteter ”ud af huset”  

 

  Foto af mit barn må gerne vises på LIFFEN´s hjemmeside 

www.liffen.dk eller i anden forbindelse med LIFFEN 

 

  Barnet må køre i offentlig transport, ifølge med en voksen fra 

LIFFEN 

 
 

 

Barnets navn:________________________________________ 

 

Skole og klasse:_______________________________________ 

 

Forældreunderskrift:__________________________________ Dato:__________ 

http://www.liffen.dk/

