
HENVISNINGSSKEMA 

Henvisningsskema § 32 Specialbørnehaven på Enghaveskolen, Odense Kommune 
 

Barnet 

Cpr.nr.: 

Navn: 

Forældre 

Navn(e): 

Henvisningsdato: Betalingskommune: 

Formål: 

Den forventede varighed og det overordnede mål med barnets ophold på specialbørnehaven på 

Enghaveskolenfremgår af den generelle udviklingsplan, som udarbejdes under medvirken af 

repræsentant fra hjemkommunen, forældrene og institutionen. 

Institutionen drives efter § 32 i Lov om Social Service. 

Takster og ydelser: 

Takster og ydelser fremgår af vedhæftede takst-og ydelseskatalog. Taksten reguleres årligt. 

Udover børnehavens faste ydelser betales der særskilt for kørsel, jfr. vedlagte takst-og 

ydelseskatalog. Der kan aftales tillægsydelser særskilt. 

Udover taksten udgør tillægsydelser kr. 

Betaling for ydelser, som ikke indgår i taksten, opkræves særskilt. 

Betaling: 

Såvel opholdsbetalingen som betaling for tillægsydelser opkræves månedsvis bagud. 

Opsigelse: 

Aftalen kan opsiges af anbringende myndighed tilden 1. eller 15. i en måned med mindst 1. 

måneds varsel. 

Aftalen kan med samme varsel kun opsiges af institutionen efter aftale med Skoleafdelingen. 

Dato: 

Handlekommune: 

Modtagelsesdato: 

Enghaveskolen: 



Takst-og ydelseskatalog for: 
Specialbørnehaven på Enghaveskolen 
Roesskovsvej 125 

5200 Odense V 

Daginstitution for børn og unge mellem 0-6 år under Odense Kommune 

E-mail adresse: enghaveskolen@odense.dk 

Hjemmeside:www.enghaveskole.skoleintra.dk 

Tlf.nr.: 63 75 35 00 

 

Institutionen drives efter servicelovens § 32. 

 

Takster: 

Specialbørnehaven koster 1.421 kr. pr. dag i 2018. 

I taksten indgår fysio- og ergoterapi, som ydes gennem Børneterapien Odense. Prisen på 

tillægsydelser udregnes som udgangspunkt time for time. 

 

Taksten dækker følgende udgifter: 
 

Ydelser: 

Almen omsorg og særligt tilrettelagte aktiviteter omkring barnet 
Behandling af barnet, specialpædagogik, fysio-/ergoterapi 

Handicapvenlige omgivelser og indretning 

 

Bygninger m.m.: 

Indvendig vedligeholdelse af institutionen 

El, vand, varme og andre faste udgifter 

Lovpligtige forsikringer 

Administrationsbidrag 
Rengøring og vask 

Drift og vedligeholdelse af bus 

Afskrivninger 

 
Personaleudgifter: 

Løn til behandlings-og stabspersonale og ledelse 

Arbejdsskadeforsikring og andre arbejdsgiverrelaterede udgifter 

Efter-og videreuddannelse af personale 
Supervision 

 
Dokumentation til anbringelseskommunen vedrørende det enkelte behandlingsforløb: 

1 årlig udviklingsbeskrivelse med tilhørende møder 

Afsluttende vurdering i forbindelse med udskrivning, evt. i form af tillæg til seneste 

udviklingsbeskrivelse. 

 
Specialydelser, der ikke er indeholdt i taksten og som afholdes individuelt: 

 

• Befordring 

Befordring mellem hjem og specialbørnehaven afregnes særskilt efter gældende aftale. 

mailto:enghaveskolen@odense.dk
http://www.enghaveskole.skoleintra.dk/


Afregning 
Der betales for det enkelteophold ved månedlig afregning til Odense Kommune, som fremsender 

regning. 

 

Opsigelse 
Ved ophør betales der for opholdet til udløbet af opsigelsesperioden. 


