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ANISITSIGALLARNISSAMIK QINNUTEQAAT 

 

PAASISSUTISSAT PINGAARUTILLIT! 

Anisitsigallarnermik qinnuteqaat sivisunerpaamik qammatini pingasuni sivisunerpaamillu ukioq ataaseq pisinnaavoq. 

anitsitigallarneq sivitsorneqarsinnaanngilaq sivikillineqarsinaananilu. 

 

Ilaqutariit atuariartorneq tunngavigalugu nuuttut, piffiisaq tamaat akuerineqartarput.   

 

Naatsorsuutigineqavissinnanngilaq meeraq meeqqerivikuminut uteqqissinnaanissaa, inissaqalersiillugulu utaqqisinnaan-

issarsi naatsorsuutigisinnaavarsi. 

 

Uannga anisitsigallarneq :           Meeqqerivik: 

Meeqqap anisikkallarneqarnissamik qinnuteqaatigisaq 

Meeqqap atia: Cpr..nr. 

Anisitsigallarneq qanoq sivisutiginiarnera: Ullormiit: Ullormut: 

Qinnuteqartoq 

Qinnuteqartup aqqa: Cpr.nr. 

 Tlf. nr.   

Emaili: 

Aappaasup/inooqataasup aqqa: Cpr.nr. 

 Tlf. nr.  

Utaqqiisaasumik najugariligassaq: 

 

Uppernarsaatit ilanngunneqassapput 

     Illoqarfigisamit allamut nuunneq 

Suliffimmut tunngatillugu 

     Meeqqap napparsimalluni unittariaqarnera, sanami Rigshospitalimiluunniit. 

     Sungiusariarneq,  

unammiartorneq nunani allani 

     Isumaginninnermut pisut, illoqarfimmut allamut nooriataarneq, 

*ilungersunartumik nappaateqarneq, avinneq, toqukkut qimagunneq, suliff-

issaarunneq assigisaallu. 

     Ilinniariarneq       Erninermi sulinngiffeqarneq 

 

     Allat 

 

     

Uani immersorneqassaaq peqqutigineqartut anigallartitsinissamut. (Immersorneqartuaannassaaq) 

 

 

 

 

 

 

Ulloq: 

Atsiornikkut nalunaarutigaara, qulaani paasissutissat paasillugit atuarsimallugillu aammalu  immersuk-

kat eqqortuusut, uppernarsaatissanillu misissuisinaanera akueralugu.  

Qinnuteqartup atsiornera 
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ANSØGNING OM MIDLERTIDIG UDMELDELSE  

 

VIGTIGE INFORMATIONER! 

En midlertidig udmeldelse kan ske med minimum 3 måneder og godkendes højest 1 år, der kan ikke søges om forlængel-

se eller forkortelse. 

 

En familie der flytter på baggrund af uddannelse, godkendes for hele perioden.  

 

Der kan ikke garanteres at barnet får plads i samme daginstitution, og der kan forventes nogen ventetid, inden der bliver 

en ledig plads. 

 

Midlertidig udmeldelse fra: Daginstitution: 

Barnet der ønskes midlertidig udmeldt 

Navn: Cpr. nr. 

Hvor længe forventes midlertidig udmeldelse at vare: Fra dato: Til dato: 

Ansøgere 

Ansøger: Cpr. nr. 

 Tlf. nr.   

Email: 

Ægtefælle/samlever: Cpr. nr. 

 Tlf. nr.  

Kommende/midlertidig adresse: 

 

Dokumentation vedlægges 

     Flytning til anden by 

I forbindelse med arbejde 

     Ved barns alvorlige sygdom, indlæggelse i Sana eller 

Rigshospitalet. 

     Træning og konkurrence ophold i udlandet      Socialbegivenhed, flytning til anden by 

*alvorlig sygdom, skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed, o.l. 

     Uddannelse  

 

     Barselsorlov 

     Andet 

 

     

Her oplyses begrundelsen for midlertidig udmeldelse. (skal altid udfyldes begrundelse) 

 

 

 

 

 

Dato: 

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående informationer er gennemlæst og forstået og udfyldte 

oplysninger er korrekte og kan indhenter kontroloplysninger. 

 

Underskrift ansøger: 

 


