
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmargårdens modulordning 

Vi prioriterer:  

Varme hænder 

at alle børn bliver set og hørt hver dag 

At der er tid til nærvær og fordybelse  

Mulighed for at gå fra i mindre grupper 

Ture og andre gode arrangementer 



Vuggestuen 

Fra januar 2022 ændres 37 timers modulet til 35 timer, og det er 

ikke længere nødvendigt at aflevere modulskema. 

De forældre der p.t. har valgt et 37 timers modul overgår 

automatisk til 35 timer pr. 01.01.22 

Taksterne for pasning i Dagmargården følger taksterne i 

Fredericia kommune.  

Ramme for modulet med 35 timer: 

• Helligdage der falder på hverdage tæller 7 timer 

• Man kan f.eks. bruge 6 timer den ene dag og 9 timer den 

næste. 

• Man kan ikke ”spare” timer op, hvis barnet er sygt. 

• Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at  

administrere og overholde timerne. Hvis dette ikke sker, 

vil ledelsen gøre opmærksom på problemet, og hvis 

aftalen fortsat ikke overholdes ændres barnet til 47½ 

times modulet. Dette vil automatisk ske efter 2. advarsel 

er givet. 

• Med en dags varsel kan I vælge 47½ timers modulet. 

Børnehaven 

Fra 1. april 2022 er det ikke længere muligt at vælge 37 timers 

modulet i børnehaven.  

De forældre der p.t. har valgt et 37 timers modul overgår 

automatisk til 47½ time pr. 01.04.2022 

Taksterne for pasning i Dagmargården følger taksterne i 

Fredericia kommune. 

Ændringen betyder i 2021 priser en stigning pr. måned på 495,- 

kr. Da vi samtidig har besluttet at reducerer betalingen for 

frugtordningen med 130,- kr. pr. måned, vil den reelle 

prisstigning ved overgang fra 37 timer til fuldtidsmodul udgøre 

365,- kr. pr. måned 

 

Vuggestuen og Børnehaven 

Ramme for modulet med 30 timer:                                                                  

30 timers modulet er kun for de forældre der er på barsel/orlov 

og  kan  vælges med 2 måneders varsel 

 

• Man kan ikke ”spare” timer op, hvis barnet er sygt. 

• Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at 

administrere og overholde timerne. Hvis dette ikke sker, 

vil ledelsen gøre opmærksom på problemet og få aftalen 

bragt på plads. 

• Med 1 dags varsel kan I vælge 35 timers modulet (Gælder 

kun i vuggestuen) 

• Modul 30 timer ligger fast i tidsrummet fra 7.30-13.30 

eller fra 8.00-14.00 

• Ved arrangementer og ture ud af huset der ligger uden 

for modulets åbningstid, er det ikke muligt for barnet at 

deltage. 


