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Klagevejledning jf. Dagtilbudslovens § 97.  

Dagtilbud i Norddjurs Kommune 
I Norddjurs Kommune bestræber man sig på at alle tilbud om dag-
pleje- og institutionspladser foregår i tæt dialog mellem Pladsanvis-
ningen og borgeren.  Norddjurs Kommune håber derfor at borgeren 
inden en evt. klage har drøftet sin sag med den pågældende medar-
bejder i Pladsanvisningen. 
 
Skulle du stadig være utilfreds med tilbuddet, eller dialogen med 
Pladsanvisningen, kan du rette henvendelse til Skole- og dagtilbuds-
chefen, som herefter vil gennemgå sagen med Pladsanvisningen og 
evt. involverede dagtilbud.  
 

Hvem klager du til? 
Du kontakter inden 4 uger konstitueret Skole- og Dagtilbudschef 
Anna Bang Sinnbeck hvis du vil klage over afgørelsen af din sag. Kla-
gen sendes til: 

 
Norddjurs Kommune 

Konst. Skole- og dagtilbudschef Anna Bang Sinnbeck 
Skole- og Dagtilbudsafdelingen 

Torvet 3 
8500 Grenaa 

 
Skole- og dagtilbudschefen træffer endelig afgørelse i sagen indenfor 
14 dage.  
 
-Klager over tilbud om dagpleje- og institutionspladser samt taksten 
for tilbuddene kan ikke indbringes for anden administrativ myndig-
hed end Norddjurs kommune.  
 

- Klager over godkendelse af aftalen om privat pasning mellem foræl-
drene og den private pasningsordning, samt tilbagekaldelse af en god-
kendelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end 
Norddjurs kommune. 
 
 

Økonomisk fripladstilskud. 
Du kan klage hvis du er utilfreds med afgørelsen om økonomisk fri-
pladstilskud. 

Hvem klager du til? 

Du skal klage til Skole- og dagtilbudsafdelingen inden 4 uger, hvis du 
er utilfreds med en afgørelse om økonomisk fripladstilskud. Klagen 
sendes til: 
 

Norddjurs Kommune 
Skole- og Dagtilbudsafdelingen 

Torvet 3 
8500 Grenaa 

Tlf. 89 59 10 00 
 
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen revurderet. Træffes der en 
anden afgørelse, vil du få besked, senest 4 uger efter. Hvis afgørelsen 
ikke ændres, sendes klagen, med relevante akter, videre til: 

 
Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice 

 

 

Hvad 
skal du 
skrive i 
klagen? 
 

 

Du bør altid skrive 
dine kontaktoplys-
ninger og hvilken af-
gørelse, klagen ved-
rører, men du behø-
ver ikke at udforme 
klagen på en bestemt 
måde. 
 
 
Du skal blot forklare, 
hvorfor du ønsker at 
klage. 
 
 
Hvis du ikke er sik-
ker på, at du kan nå 
at udforme en klage 
inden fristens udløb, 
kan du mundtlig af-
give en klage el. 
skrive en kort klage 
og fortælle, at du vil 
uddybe klagen se-
nere. 
 
 
Det er kun den per-
son, afgørelsen ved-
rører, der kan klage 
over afgørelsen jf. 
retssikkerhedslovens  
§ 60, stk. 2. 
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Ankestyrelsen kan også efterprøve om trufne afgørelser er lov-
lige. Det drejer sig eksempelvis om lovfortolkning, principperne 
for lovlig forvaltning og om retssikkerhedsloven er fulgt. 
 
 

 

                         

      Marts 2023 

 

 

Borgerrådgiver……. 
 
Alle borgere i Norddjurs Kommune kan kontakte borgerrådgiveren, og få in-
formation og rådgivning om, hvordan man klager over kommunens afgørel-
ser, og hvem der kan behandle din sag – det er gratis. 
 
Se www.norddjurs.dk/borger 
 

http://www.norddjurs.dk/

