
Kommuneqarfik Sermersooq 
Forvaltning for Børn og Skoler 

Administration og Økonomiafdeling 

 
 

INFORMATION 
  

OM VENTELISTE  
 

TIL  DAGINSTITUTION I  
 

 NUUK 
 

 

 



OPSKRIVNING TIL DAGINSTITUTION: 

Generel opskrivning til daginstitutioner sker i henhold til 
Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk 
udviklende tilbud til børn i førskolealderen kap. 2. og efter og 
Retningslinjer for pladshenvisning til  
Kommuneqarfik Sermersooq´s pædagogisk udviklende dagtilbud. 

Man kan skrives op til venteliste til vuggestue i den måned 

barnet fylder 3 måneder og når som helst til børnehave, 

Atuareernerup kingorna ornittagaq (AKO) samt Fritidsordning 

(FRO). Opskrivning kan ske ved henvendelse til 

Kommuneqarfik Sermersooq`s Borgerservice, eller via nettet 

www.sullissivik.gl og www.sermersooq.gl.  

 

ANSØGERE UDENFOR NUUK: 

Man har mulighed for at ansøge ½ år før flytning til Nuuk 

(ansøgere skal huske at orientere om flytning, så snart man har 

ændret adresse, med henblik på at ventelisten aktiveres)  

 



VENTELISTE I DAGINSTUTION: 

Ancienniteten gælder fra opskrivningsdatoen. Ønsker man 

oplyst hvad nr man er placeret i ventelisten, skal henvendelse 

ske i Borgerservice. Optælling af venteliste sker om mandagen 

hver 14 dag.   

Optælling: Optælling af venteliste   

• C-F: Optælles med. 

• A-B4U samt U: Optælles ikke med.  

 

Bemærk: 

Ventetid til daginstitution er gennemsnittet mindst:  

Vuggestue: 6 måneder 

Børnehave: 4 måneder 

AKO/FRO: 1 måned  

 

ANSØGER SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ: 

Ansøger skal huske, at give de korrekte informationer til 

afdelingen såsom ændringer i forhold til: Adresse, personlig 

forhold, telefon nr.,  

e-mail m.m. ved manglende korrekte informationer, er det 

svært at komme i kontakt.  

 



OPLYSNING OM PRIORITERING: 

Prioritering af indmeldelse sker efter Inatsisartutlov nr. 16 af 
3. dec.12 kapitel 2 og kommunens retningslinier.  
 
Nedenstående har vi tydelig gjort prioriteterne, det røde 
markerede farve, er efter lovgivning, og resten er ifølge 
retningslinjer. 
  

A. Akutte børn som af det sociale udvalg indstilles til 

optagelse pga. særlige socialpædagogiske behov eller 

andre forhold, som kan true barnets udvikling 

     AU. Uddannelsessøgende 

AØ. Godkendte ønskeflytninger, på baggrund af 

socialpædagogiske eller helbredsmæssige grunde 

B. Børn som skal overflyttes på grund af alder  

B0. Kommende 1 kl. med søskende i AKO 

B1. Kommende 1. kl uden søskende i AKO 

B31. Institutionsskift  

B4U. Midlertidig udmeldelse 

C. Enlige forælder, som er udarbejdende  

D. Begge forældre, som er udarbejdende 

E. Forældre, hvor ene er udarbejdende 

F. Enlige forælder eller begge forældre, som ikke er 

udarbejdende 

U. Ansøgt fra udenfor byen 



Nedenstående forklaringer af prioriteter: 

 
A= Giver pladsen med det samme, uden at tage hensyn til 
prioriteterne.  

AU= Giver pladsen med det samme, hvis ansøgeren opfylder 
betingelserne. 

AØ= Overflyttes hurtigst muligt efter behov til en egnet 
daginstitution, på baggrund af barnets helbredsmæssige årsag.   

B= Prioriteres på baggrund af barnets udvikling og efter 
fødselsdato. 

B0 og B1= Overflytning sker på baggrund af fødselsdato, og 
efter skoleplaceringerne er sikret.   

B31= Det bliver prioriteret efter ansøgningsdato og overflyttes 
til den ønskede institution når der er ledig plads. 

B4U= Da de har garanti plads, tildeles pladsen med det samme 
når de er kommet retur. 

C-F= I og med at ansøgernes personlige forhold ændrer sig, på 
grund af, f.eks. samliv, i arbejde/ikke i arbejde, ændrer tallene 
sig på ventelisten, men uanset hvad, bliver ansøgningsdatoen 
uændret. 
 
U= Ansøgningen bliver aktiveret, efter man har flyttet adresse, 
aktiveringen bliver registreret i prioriteterne C-F på 
ventelisten, afhængigt af ansøgerens personlige forhold. 



Varierende af tal på ventelisten 

NAVNENE ER FIKTIVE 

Ansøger Placerings.nr   Ansøgningsdato  Prioritet 

Sofie 1 8. Aug. 17 : D 

Aviaq  2 10. Okt. 17 : D 

Hans 3 5. Sept. 17 : E 

Aqissiaq Ikke i venteliste  21. Sept. 17 : U 

Ansøger 3: placeret i prioritet E, hvis de begge dokumenterer 
og bekræfter at de er i arbejde, se nedenstående ændring af 
ventelisten.    

Ansøger 4: Placeret i prioritet U, hvis det flytter adresse, og 
bekræfter deres personlige forhold, se nedenstående eksempel.  

Sofie 1 8. Aug. 17 : D 

Hans 2 5. Sept. 17 : D 

Aqissiaq 3 21. Sept. 17 : D 

Aviaq 4 10. Okt. 17 : D 

 



FLYTTET UDENFOR BYEN:  

Når man er flyttet udenfor Nuuk, og man ikke har informeret 

afdelingen, bliver det opskrevne barn slettet fra ventelisten 

uden yderligere varsel.  

 

GENBEKRÆFTELSE: 

Ansøger der står i ventelisten C-F, skal genbekræfte og sker i 

slutningen af året, afdelingen sender brev til forældrene, og 

hvis man ikke genbekræfter, bliver man slettet fra ventelisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Åbningstider: 
 
 

Mandag-Onsdag: 10:00-15:00 
 

Torsdag: 12:00-17:00 
 

Fredag: 10:00-12:00 
 
 
                            Telefon: 36 70 00 
 
               Administration og Økonomiafdeling 
                  Mail: alim@sermersooq.gl  

 
 
 

 

 


