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PASNINGSGARANTI
Tårnby Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Det betyder, at alle børn er garanteret en
plads i et alderssvarende dagtilbud fra de er 26 uger og indtil barnets skolestart.
Ønsker forældrene pladsen i direkte forlængelse af, at barnet er fyldt 26 uger, er det præciseret i
dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen har en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde barnet en plads i
dagtilbud. Man kan derfor være sikker på at have en plads, når barnet er 30 uger, hvis barnet er skrevet op
senest 4 uger efter fødslen.
Pasningsgarantien anses for opfyldt, når barnet har fået tilbudt et alderssvarende dagtilbud i en
daginstitution eller dagpleje. Pasningsgarantien gælder en alderssvarende dagtilbudsplads i hele Tårnby
Kommune. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.
Tårnby Kommune har en generel venteliste på 10-12 måneder til vuggestue.
Kommunen er opdelt i 4 områder: øst, midt, nordvest og sydvest. Til hvert område hører et antal vuggestuer,
børnehaver, børnehuse, skolefritidsordninger og fritidsklubber. Herudover er der til hvert område en række
dagplejepladser. Opskrivning til daginstitution / dagpleje sker med udgangspunkt i det område, hvor barnet
bor – inden for de 4 områder.

OPSKRIVNING OG OPTAGELSE
Opskrivning til en dagtilbudsplads sker digitalt via Tårnby Kommunes hjemmeside.
Opskrivning inden for de første 4 uger efter barnets fødsel giver automatisk anciennitet fra fødselsdagen.
Barnet vil, så vidt det er muligt, blive tilbudt plads inden for området efter garantidato og anciennitet. Det vil
derfor som hovedregel altid være det barn, der på det pågældende tidspunkt ikke har fået opfyldt sin
garantidato, der får tilbud om plads.
Forældrene kan vælge at afstå deres garantiplads, såfremt man hellere ønsker et konkret dagtilbud, hvor
ventetiden eksempelvis er længere.
Ved senere opskrivning gives anciennitet fra opskrivningstidspunktet. Barnet skal skrives op til det tilbud, der
er aktuelt for barnets alder. Børn, der allerede er indmeldt, overflyttes automatisk fra vuggestue/dagpleje til
børnehave.
Pladsanvisningen vil som hovedregel tage hensyn til eventuelt ønske om en bestemt institution. Oplysning
om særlige ønsker kan give Pladsanvisningen en rettesnor i forhold til, at tilgodese så mange forældre som
muligt.
Ved anvisning af pladser er der imidlertid en række forhold, der skal tages hensyn til, og det kan derfor ikke
garanteres, at man får opfyldt sine bestemte ønsker.
Der kan således ikke garanteres en bestemt plads til et bestemt tidspunkt.
Tårnby Kommune kan i helt særlige tilfælde dispensere fra gældende retningslinjer for tildeling af plads i
dagtilbud.
En sådan dispensation forudsætter en individuel afgørelse fra familieafdelingen på baggrund af barnets
handicap eller familiens sociale forhold.
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TILFLYTTERE
Tilflyttere kan lade sit barn opskrive på venteliste, når familien har fået folkeregisteradresse i Tårnby
Kommune.
Barnet har anciennitet fra den dato man er tilflyttet Tårnby Kommune, såfremt barnet bliver opskrevet inden
for den første måned fra tilflytningsdatoen.
Der kan ikke medtages optjent anciennitet fra fraflytningskommunen.
Som tilflytter på 0-5 års området vil man automatisk få tildelt en garantidato på 3 måneder efter opskrivning.
Der er en generel venteliste på minimum 10-12 måneder til vuggestue. Hvis man ønsker en plads til
garantidatoen vil der være mulighed for, at få tilbudt en dagplejeplads inden for kommunegrænsen.
Børn fra 3-5 år vil få mulighed for en børnehaveplads inden for 3 måneder. Det kan dog ikke forventes, at
være inden for eget bopælsdistrikt.
Det er borgerens egen pligt at sørge for, at udmelde barnet i tidligere bopælskommune. Tårnby Kommune vil
ikke kunne tilbyde plads til barnet såfremt barnet fortsat optager en plads i tidligere bopælskommune.

SÆRLIGT OMKRING ANCIENNITET FOR
TILFLYTTERE TIL BØRNEHAVE
Flytter du til Tårnby Kommune med dit barn som fylder 3 år inden for garantidatoen, vil barnet først optjene
anciennitet til børnehave fra opskrivningsdato/tilflytningsdato.
Flytter du til Tårnby Kommune inden barnet fylder 2 år og 9 måneder, vil der gives fuld anciennitet i
forbindelse med plads i børnehave.

FRIT VALG AF DAGTILBUD OVER
KOMMUNEGRÆNSER
Det er muligt for forældre at søge optagelse i et dagtilbud i en anden kommune der har åbne ventelister og
dermed tilgang for børn fra andre kommuner.
Kommuner har mulighed for at lukke for ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis det f.eks. ikke er
muligt at opretholde pasningsgarantien for egne børn. Besluttes det at lukke for optagelse på ventelisten for
børn fra andre kommuner, har det virkning fra det tidspunkt, lukningen er registreret på hjemmesiden
ventelistelukning.dk.
Tårnby Kommune er ikke forpligtet til at give betalingstilsagn til familier, der ønsker plads i en kommune med
lukkede ventelister.
I Tårnby Kommune er ventelisten lukket for optagelse af børn fra andre kommuner
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Man kan dog stadig få skrevet barnet på venteliste, hvis man bor i Sverige og arbejder i Tårnby Kommune.
Kontakt Pladsanvisningen for yderligere information.

ANVISNING OG ACCEPT AF PLADS
Tilbud om dagtilbud fremsendes digitalt til forældrene.
Accept eller afslag skal gives senest 5 hverdage fra modtagelsen af tilbuddet. Modtager Pladsanvisningen
ikke svar inden fristens udløb, betragtes tilbuddet som afslået, og pladsen kan blive tilbudt et andet barn.
Ved accept af en plads slettes barnet af venteliste til andre aldersrelevante dagtilbud.

AFSLAG PÅ TILBUD
Forældre kan vælge at afslå tilbud om plads i dagtilbud, men frasiger dermed også deres barns
pasningsgaranti og garantidato.
Pladsanvisningen kan dermed ikke give garanti for hvornår barnet igen kan tilbydes en plads, da borgere
som endnu ikke har modtaget et garantitilbud, har højst prioritet i forhold til ledige pladser.

TILBUD TIL ANDEN PLADS END ØNSKET
Forældre kan vælge at lade deres barn blive stående på venteliste til den plads, de har ønsket, selvom
barnet i medfør af pasningsgarantien kan, jf. dagtilbudslovens § 23, have fået en plads i et andet dagtilbud.
Er der fortsat ønske om at stå på venteliste på trods af indmeldelse i andet dagtilbud, vil barnet blive
opskrevet med ny anciennitet.
Pladsanvisningen er jf. ovenstående derfor ikke forpligtet til at tilbyde barnet plads, når der er en ledig plads i
ønskede dagtilbud, idet der vil være børn på ventelisten, der fortsat har en pasningsgaranti og endnu ikke er
indmeldt i dagtilbud.
Ifølge dagtilbudsloven § 26 kan en klage over afgørelse om optagelse i et dagtilbud i kommunen ikke
indbringes for en anden administrativ myndighed. Dette gælder både hvis barnet får tilbud om en plads
tidligere end ønsket eller ikke får opfyldt en af sine prioriteringer.

SØSKENDEHENSYN
Pladsanvisningen vil så vidt det er muligt tage hensyn til ønske om plads i samme institution, hvor større
søskende er indmeldt på anvisningstidspunktet.
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Søskendehensyn kan dog først benyttes, når barnet har optjent den fornødne anciennitet og ikke springer
over andre børn med længere anciennitet på ventelisten.
I Tårnby Kommune betragtes børn som søskende, når de er tilmeldt på samme folkeregisteradresse og bor
sammen med den ene eller begge forældre.

ADOPTIVBØRN
Der gives anciennitet fra adoptionens godkendelse - dog tidligst fra barnets fødsel.

OVERGANG TIL NY ALDERSTILBUD
Overgang til børnehave
Hvis barnet allerede går i vuggestue eller dagpleje, er barnet automatisk på venteliste til børnehave.
Anvisning af plads i børnehave sker efter barnets alder. Der gives som hovedregel en måneds varsel, når
plads tilbydes.
Så vidt det er muligt tages der hensyn til søskendekriteriet samt særlige ønsker fra forældre. Dog må
forældre påregne, at barnet, igen så vidt det er muligt, bliver anvist en børnehaveplads i den måned, barnet
fylder 3 år, også selvom den tilbudte plads ikke er i forældrenes "ønske institution".
Når et barn, der går i vuggestue eller dagpleje, får tilbudt en børnehaveplads, er barnet automatisk udmeldt
fra vuggestuen eller dagplejen fra opstartsdato i børnehaven, da barnet ellers ville blokere for et yngre barn,
der er på ventelisten.
Ønsker forældrene ikke at tage imod tilbuddet, står barnet indtil videre uden plads.
Der gælder andre regler for tilflyttere – se under Tilflyttere (side 4).

Overgang til SFO
Børn der indskrives til kommende 0. klasse i Tårnby Kommune er automatisk garanteret en plads i en SFO.
Det er skolerne, der placerer børnene i de kommende klasser og dermed også vælger hvilken SFO barnet
skal gå i. Det er derfor ikke muligt via Pladsanvisningen, at skrive sit barn op til en bestemt SFO.
Når et barn, der går i børnehave får tilbudt en SFO plads, er barnet automatisk udmeldt fra børnehaven fra
opstartsdato i SFO, da barnet ellers ville blokere for det yngre barn, der venter på pladsen.
Børn der skal på privatskole vil ikke kunne opretholde en plads i børnehave efter den 30. juni.
Det er ikke muligt at optage en plads i SFO hvis ikke barnet er tilknyttet en distriktsskole. Det er ligeledes
heller ikke muligt, at optage en plads i en anden SFO end den der er tilknyttet barnets skole.
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Overgang til klub
Der vil i perioden den 1. marts – medio maj blive sendt tilbud ud til kommende klubbørn (nuværende 3.
klasser, som skal i 4. klasse efter sommerferien i indeværende år).
Pladsanvisningen sender tilbud ud til samtlige børn i 3. klasse og forældre bedes derefter tage stilling til om
de ønsker at tage imod dette tilbud og i øvrigt kontakte den enkelte klub.
Såfremt tilbuddet ikke accepteres vil Pladsanvisningen annullere den tilbudte plads.
Det er dog altid muligt, at kontakte Pladsanvisningen, hvis barnet fortryder og gerne vil starte i klub.
Det er muligt for børn indmeldt i privat skole i både Tårnby Kommune og Københavns Kommune, at optage
en klubplads i Tårnby Kommune. Der henvises til den ønskede klub for nærmere oplysning om indmeldelse.

FLYTNING TIL ANDET DISTRIKT
Det er muligt at skrive barnet op med anciennitet fra fødsel, hvis man flytter distrikt inden for Tårnby
Kommune.
Det kan dog aldrig garanteres, at det bliver muligt med en overflytning på et bestemt tidspunkt, da de børn i
det tilflyttede område, der endnu ikke har en plads i enten vuggestue/dagpleje eller børnehave altid vil blive
tilbudt pladsen først.

UTILFREDSHED MED INSTITUTIONEN
Forældre opfordres altid til, først at rette henvendelse til institutionens leder eller eventuelt
forældrebestyrelse i forhold til generel utilfredshed eller uoverensstemmelser.
Det er dog muligt at kontakte Daginstitutionsafdelingen såfremt dette måtte ønskes.
I forbindelse hermed kontaktes Pladsanvisningen, der fremsender henvendelsesskema.
Når skemaet er udfyldt og returneret vil forældre kunne forvente svar inden for 14 dage.
Herefter vil lederen af institutionen indkalde henholdsvis forældre og en pædagogisk konsulent til et
dialogmøde, så snart det er muligt for alle parter.
Den pædagogiske konsulent tager udgangspunkt i de uoverensstemmelser, der beskrives i
henvendelsesskemaet.
Den pædagogiske konsulent tilstræber at skabe dialog, således at man sammen finder en løsning der vil
skabe de bedst mulige vilkår i barnets hverdag.
Hvis det mod forventning ikke er muligt at genetablere samarbejdet, skal den pædagogiske konsulent i
samarbejde med lederen af Daginstitutionsafdelingen vurdere, om der er grundlag for en overflytning.
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FRAFLYTNING FRA KOMMUNEN
Flytter man fra Tårnby Kommune, hvor barnet har plads i et dagtilbud, er der mulighed for forsat at lade
barnet være indmeldt i den samme institution, så længe barnet opfylder alderskriteriet for ophold i den
pågældende institutionstype.
Den nye bopælskommune vil overtage betalingen fra fraflytningsdatoen.
Ønsker forældrene at melde barnet ud af institutionen, skal det ske med en måneds varsel til den 1. eller den
15. i en måned via borger.dk eller .taarnby.dk (den digitale pladsanvisning).

UDMELDELSE AF INSTITUTION
Ønsker man at melde barnet ud af institutionen skal det gøres med minimum 1 måneds varsel til den 1. eller
den 15. i et måned. Dette gælder også såfremt man fraflytter kommunen. Man er således selv forpligtet til, at
udmelde barnet inden man får tilbudt plads i en ny kommune.
Udmeldelse skal foregå digitalt via borger.dk eller taarnby.dk den digitale pladsanvisning.

UDMELDELSE AF KLUB EFTER DET
FYLDTE 14 ÅR
Mange unge ønsker at fortsætte med at bruge fritidsklubben, selvom de er fyldt 14 år. Pladsanvisningen
udmelder derfor ikke automatisk, selv om barnet er fyldt 14 år.
Husk at udmeldelser ikke kan modtages i klubberne.
Udmeldelse skal foregå digitalt via borger.dk eller taarnby.dk den digitale pladsanvisning.

MIDLERTIDIG UDMELDELSE AF
DAGTILBUD
Ønsker du at udmelde barnet midlertidigt grundet orlov eller andet, så kan barnet ikke garanteres en plads i
samme institution/dagpleje.
Barnet vil skulle genopskrives på Pladsanvisningens ventelister og starter dermed forfra uden en
garantidato. Dette er kun gældende for 0-6 års området.
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UDMELDELSE SOM FØLGE AF
UBENYTTET PLADS
Hvis et barn ikke har gjort brug af sit dagtilbud i mere end 6 uger og ikke forudgående har varslet herom,
skal dagtilbuddet tage kontakt til barnets forældre. Kan familien ikke kontaktes, har dagtilbuddet pligt til at
underrette Pladsanvisningen senest to måneder efter at barnet sidst har været i dagtilbud.
Når Pladsanvisningen modtager underretning, skal Pladsanvisningen partshøre familien, jf.
forvaltningsloven. Hvis Pladsanvisningen ikke bliver kontaktet af forældrene inden for høringsfristen, anses
det som en tilkendegivelse af, at familien ikke vil gøre brug af pladsen. Barnet udmeldes herefter jf.
gældende opsigelsesvarsel.
Bliver Pladsanvisningen bekendt med, at barnet er flyttet til et andet land udmeldes barnet ligeledes fra den
næstkommende udmeldelsesdato.

BETALING OG TILSKUD
Børn indmeldt i børnehuse (integreret institutioner) vil blive opkrævet børnehavetakst måneden efter de er
fyldt 3 år. Det vil sige, at f.eks. de børn, der bliver 3 år i januar måned vil blive opkrævet vuggestuetakst for
januar, herefter vil betalingen for februar ændres til børnehavetakst.
Ifølge Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen give forældre et tilskud pr. barn i dagtilbud. Tilskud og
forældrenes egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter.
Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % og forældrenes egenbetaling højst 25 % af de budgetterede
bruttodriftsudgifter.
Ifølge Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen endvidere tage stilling til hvorvidt tilskud og egenbetaling
beregnes på grundlag af de budgetterede gennemsnitlige bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution
eller på grundlag af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter af samme type i kommunen.
Det er således i overensstemmelse med Dagtilbudsloven, at den enkelte kommune vælger at fastsætte
egenbetalingen (forældrebetaling) på baggrund af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter. Det betyder, at
egenbetalingen er den samme for alle forældre med plads i dagpleje, vuggestue, børnehave og så
fremdeles.
Med udgangspunkt i vuggestuer vil hver enkelt vuggestue efter budgettets vedtagelse få tildelt en bevilling.
Bevillingerne er baseret på et samlet antal vuggestuebørn med tilhørende personalenormering og
budgetramme til dagligdagen, herunder fødevarer, bleer, legetøj osv.
Når et eller flere børn i vuggestuen bliver 3 år nedsættes forældrebetalingen ikke, med henvisning til at den
bevilgede og samlede personalenormering og budgetramme til vuggestuen forbliver uændret. Der er således
den samme personalenormering og budget - og dermed den samme bruttodriftsudgift for kommunen. Det
samme er gældende i dagpleje, børnehaver, børnehuse mv.
Tårnby Kommune har dog for år tilbage besluttet, at nedsætte betalingen til børnehavetakst for de børn, der
efter løbende måned og 3 måneder stadig er indmeldt i vuggestue/dagpleje og ikke er oprykket til
børnehave.
I børnehuse er det samme grundlag og beregningsmetode. Budgettet/bevillingen er dog beregnet ud fra
antallet af børn i de to aldersgrupper, altså et antal vuggestuebørn og børnehavebørn. Det betyder, at den
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enkelte institution, uanset at et barn på 2 år rykkes op i en 3-5 års gruppe, fortsat vil få tildelt midler, der
svarer til barnets faktiske alder og ikke til dets gruppeplacering. Dermed har institutionen uanset
gruppetilhør, fortsat det budget til personale og budgetramme, som er nødvendigt til det "dyrere" 2-årige
barn.
Bevillingen der tildeles dagtilbuddene, følger altså de konkrete børns alder og er uafhængig af, hvilken
gruppe eller stue barnet går på.

Søskendetilskud
Familier der har mere end 1 barn i daginstitution, får automatisk søskenderabat (reglen gælder ikke i
klubber). Den dyreste plads betales fuldt ud og de øvrige med halvdelen af taksten.

Madordning for børnehavebørn
På Tårnby Kommunes hjemmeside taarnby.dk kan man under de enkelte børnehuse se om de har en
madordning.

Økonomisk friplads
Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud med tilbagevirkende kraft.
Der kan søges eller ændres i barnets nuværende økonomiske friplads på Digital Pladsanvisning med din
Nem-Id.
Der kan kun søges om økonomisk fripladstilskud i Tårnby Kommune, såfremt barnet har bopæl i Tårnby
Kommune. Har barnet bopæl i en anden kommune, skal man søge om økonomisk fripladstilskud dér.

Husstandens indkomst
På ansøgningen er det husstandens samlede aktuelle månedsindkomst før SKAT (% ATP og AM-bidrag) der
omregnes til en månedsindkomst.
For selvstændige gælder der særlige regler, se punktet "Særligt vedrørende selvstændige".

Feriepenge
Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de er indberettet. Det vil for de fleste lønmodtagere
betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april måned. Såfremt feriepenge opgøres i
forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de
ikke udbetales på det tidspunkt.

Samlevende
Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, som er gift eller lever i et samlivsforhold med en anden
person, sker der en sammenlægning af indkomsterne i husstanden. Bor et barn af ikke-samlevende forældre
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lige meget hos begge forældre, beregnes fripladstilskud på grundlag af husstandsindkomsten hos den af
forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

Fradrag for mere end ét barn
Er der mere end 1 barn i husstanden under 18 år, vil der ved beregningen af fripladstilskuddet automatisk
blive fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn, ud over det første.
Hvis der bliver flere eller færre børn i husstanden i løbet af året, skal dette meddeles til Pladsanvisningen.

Fradrag for enlige
Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er eneforsørgere, vil før beregningen af
fripladstilskud få fratrukket et enlighedstillæg i indkomstgrundlaget. Det kræver, at man søger om økonomisk
friplads som enlig. For at kunne modtage økonomisk friplads som enlig, kræver det at man er reelt enlig.
Hvis man går fra at være enlig til at være samlevende eller gift, skal man omgående give besked herom til
Pladsanvisningen. Det er ikke nok alene at give besked til andre kommunale instanser eller Udbetaling
Danmark. Ved manglende besked foretages en efterregulering af fripladsen.

Særligt vedrørende studerende
SU lån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Bemærk at eventuel arbejdsindkomst i eksempelvis
ferieperioder har betydning for størrelsen af det fripladstilskud, man er berettiget til at modtage.

Indberetning af indkomst- og husstandsændringer
Modtagere af økonomisk fripladstilskud har pligt til straks at ændre deres fripladstilskud ved ændring af de
familiemæssige forhold i husstanden. Bevillingen bliver justeret, så den er i overensstemmelse med de
faktiske forhold. Det er ikke tilstrækkeligt, at meddelelse gives til andre instanser i kommunen. Indkomsteller husstandsændringer kan ske direkte via borger.dk eller taarnby.dk den digitale pladsanvisning).
Pladsanvisningen forbeholder sig dog retten til at efterregulere med tilbagevirkende kraft, hvis man er blevet
samlevende og har undladt at give besked om dette.

Løbende regulering
Fra 1. januar 2016 og frem foretages der en løbende regulering af fripladstilskuddet hver måned, hvis den
faktiske indkomst afviger mere end 5 trin på fripladsskalaen fra den indkomst, der er oplyst på
ansøgningstidspunktet.
Den løbende regulering sker automatisk og bygger på indkomstoplysninger indberettet fra arbejdsgiver,
offentlige myndigheder herunder SU styrelsen mv.
Der reguleres både i op - og nedadgående retning. Løbende regulering får betydning for den opkrævning der
kommer ca. 2 måneder efter, at indkomsten faktisk har afveget fra den oplyste indkomst.
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Som selvstændig reguleres fripladsen ikke løbende. Her gælder særlige regler, se punktet: "Særligt
vedrørende selvstændige".
Hvis en friplads reguleres i nedadgående retning, vil man få besked af Pladsanvisningen.

Årlig efterregulering af fripladstilskuddet/opkrævning af efterbetaling
Pladsanvisningen foretager en årlig efterregulering af tildelte fripladsbevillinger og sammenholder
indkomsten i fripladsbevillingen, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger.
Viser den faktiske indkomst sig at have været højere, eller lavere, vil fripladstilskuddet og dermed
forældrebetalingen blive reguleret tilbagevirkende til det tidspunkt, hvor indkomsten ændrede sig. Der er
ingen over- eller undergrænse for, hvornår der kan foretages en årlig efterregulering.
Tårnby Kommunes opkrævningskontor vil i givet fald fremsende en anmodning om tilbagebetaling af det for
meget modtagne fripladstilskud, eller kreditere det for lidt modtagne fripladstilskud, hvis der ikke foreligger
anden gæld til det offentlige.

Særligt vedrørende selvstændige
Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra forskudsregistreringen og det forventede årsresultat, så det er
vigtigt at forskudsopgørelsen er opdateret. Da vi først kan efterregulere fripladser på selvstændige når vi har
modtaget årsopgørelsen fra SKAT, kan der ikke foretages en automatisk regulering af fripladsen.

Viser efterreguleringen beregnet ud fra årsopgørelsen fra SKAT, at den faktiske indkomst, har været
væsentlig højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag,
vil fripladstilskuddet blive genberegnet og ekstraopkrævning vil blive fremsendt.

Beregning
Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud.

Lovgrundlag
Tårnby Kommune giver, jævnfør Dagtilbudslovens §43, økonomisk fripladstilskud til nedsættelse af
forældres egenbetaling til en plads i daginstitution, dagpleje, kommunal skolefritidsordning, klub eller i private
institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.
Tilskuddet gives endvidere til nedsættelse af forældrebetalingen i forbindelse med indførte frokostordninger
jævnfør §16 a, stk. 1 og 2.
Krav om tilbagebetaling af for meget modtaget økonomisk fripladstilskud fremsættes på baggrund af
bestemmelserne i Dagtilbudslovens §93 og §94. Da tilbagebetalingskravet kan fremsættes i op til 5 år efter
tilskuddets ophør, er det i tilskudsmodtagerens egen interesse at gemme indkomstdokumentation for den
samme periode.
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KOMBINATIONSTILBUD
Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
Familier, med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for åbningstiden, har mulighed for at ansøge om et
kombinationstilbud, bestående af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til en fleksibel
pasningsordning, uden for åbningstiden.

Rammer for kombinationstilbuddet
Kombinationstilbuddet er en mulighed for familier, hvor begge forældre eller en enlig forsørger har et
dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets åbningstid.
Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til en fleksibel
pasningsordning uden for åbningstiden. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser på samme
vis som i en privat pasningsordning.
Den fleksible pasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes.
Kombinationen af deltidsplads og fleksibel pasning kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til et
alderssvarende dagtilbud.

Godkendes en familie til at have behov for 10 timers fleksibel pasning om ugen, vil familien samtidig få
konverteret deres fuldtidsplads i et dagtilbud på 52,5 timer/uge til en deltidsplads på 42,5 timer/uge.
Opgørelsen af omfanget af både deltidsplads i dagtilbud og den fleksible pasning skal ske som et
gennemsnit over en periode på fire uger og kan derfor veksle fra uge til uge.

Tilskud og reduceret forældretakst
Forældretaksten til deltidspladsen i et dagtilbud reduceres som følge af den nedsatte tid.
Der ydes tilskud til fleksible pasningsordninger til børn fra de er 26 uger og frem til det fyldte 3. år. Der
gælder de samme regler for tilskud til en fleksibel pasningsordning, som i forbindelse med private
pasningsordninger.

Ansøgning om kombinationstilbud
Ansøgning om kombinationstilbud, skal sendes til Pladsanvisningen sammen med dokumentation for
familiens arbejdsbetingede pasningsbehov. Dokumentationen skal bestå af et arbejdstidsskema eller en
erklæring fra arbejdsgiver om forælderens arbejdstid. I ansøgningen skal der noteres, hvor mange timers
fleksibel pasning om ugen der ansøges om.
Når de ansøgte timers fleksibel pasning er godkendt af Pladsanvisningen, skal der indsendes dokumentation
for den fleksible pasningsordning, hvor tidsrummet for pasningen fremgår.
Er der tale om en nyopstartet børnepasser, skal denne godkendes først af bopælskommunen for
børnepasseren.
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Ændringer i det arbejdsbetingede pasningsbehov skal meddeles Pladsanvisningen hurtigst muligt og senest
to uger før de nye arbejdstider træder i kraft. Ønskes den fleksible pasningsordning udvidet vil der skulle
fremsendes ny pasningsaftale.
Det er ikke muligt at søge om kombinationstilbud, hvis barnet er optaget i et 30-timers
sprogstimuleringstilbud efter § 11, stk. 8 i dagtilbudsloven.

Opsigelse af kombinationstilbud
Opsigelse af et kombinationstilbud og overgang til fuldtidstilbud i dagtilbud kan ske ved henvendelse til
Pladsanvisningen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

DELTIDSPLADSER
Deltidspladser i forbindelse med barsel
Følgende regler om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019.
Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer med
reduceret betaling til deres børn mellem 26 uger og til skolestart.

Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?
Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret
forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en
dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet. Den gældende forældretakst kan
findes på taarnby.dk.
I Tårnby Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 09-15. Det betyder, at
barnet først kan afleveres efter kl. 09 og skal hentes inden kl. 15. Er der brug for pasning uden for dette
tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Overtrædelse af deltidspladsen pasningstid
Afleveres eller hentes et barn 3 gange uden for deltidspladsens pasningstid, skal institutionen give
Pladsanvisningen besked. Pladsanvisningen vil sende et varsel til forældrene om, at yderligere overtrædelse
vil medføre, at deltidspladsen overgår til almindelig fuldtidsplads.

Ansøgning om deltidsplads
Ansøgning om deltidsplads skal indgives til Pladsanvisningen senest to måneder før den ansøgte periodes
start. Ændringer til ansøgningen skal ligeledes meddeles senest to måneder før de træder i kraft.
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Ansøgningen skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at en af
forældrene er på barsel i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med
terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi
af denne ligeledes fremsendes (Der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen).

Hvornår har forældre ret til en deltidsplads?
Så længe, at der er en forælder som er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn i
dagtilbud for børn mellem 26 uger og til skolestart. Forældrene kan derfor skiftes til at have barsel under den
ansøgte periode med deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste
retten til en deltidsplads.
Forældre, som genoptager arbejdet delvist, vil fortsat have ret til en deltidsplads, så længe der afholdes
barsel svarende til 40 % af arbejdstiden (fx 2 dage om ugen, eller 16 timer på en 40 timers arbejdsuge).
Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste hverdag i en måned. Det
forudsættes blot, at man har barsel en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads i hele
måneden.

Opsigelse før tid af deltidsplads i forbindelse med barsel
Forældre kan vælge at deres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode
for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan dette ske ved henvendelse til Pladsanvisningen med
en arbejdsdags varsel.

PRIVAT PASNING
Private daginstitutioner
Forældre kan lade deres barn indskrive i en privat daginstitution. Forældre skal selv rette henvendelse til
institutionen med henblik på optagelse. Barnets bopælskommune giver et tilskud, som udbetales til den
private institution. Eventuelle søskendetilskud eller økonomisk fripladstilskud udbetales ligeledes til
privatinstitutionen med henblik på nedbringelse af forældrenes egenbetaling.
Inden godkendelse af tilskud, kontakter Daginstitutionsafdelingen i Tårnby Kommune den tilsynsforpligtende
kommune, med henblik på at sikre at institutionen lever op til lovgivningen.

Privat pasningsordning
Forældre kan få tilskud til at ansætte en privat børnepasser til at passe deres barn efter dagtilbudslovens §
80. Ansøgning kan hentes her: taarnby.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/privat-boernepasning.
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Er der tale om en ny pasningsordning, der ikke tidligere har passet børn, skal ordningen og den private
børnepasser godkendes af Daginstitutionsafdelingen.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der kun gives tilskud til pasning ved privat børnepasser fra barnet er
26 uger og indtil barnet det måned hvor barnet fylder 3 år.
Se mere under regler for privat børnepasning: taarnby.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/privatboernepasning.

Pasning af eget barn
Tårnby Kommune giver ikke tilskud til forældre til pasning af eget barn

LUKKEDAGE OG HELLIGDAGE
Tårnby Kommune har følgende lukkedage
Juleaftensdag, nytårsaftensdag - og de arbejdsdage, der ligger imellem.
Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag er en lukkedag
På lukkedage er der ét dagtilbud i kommunen, der har åbent for modtagelse af børn, der har behov for
pasning.
Grundlovsdag, den 5. juni, holdes åben til kl. 12.00.
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