
 

 

  

Visitationsregler for dagtilbud i Hillerød Kommune 

med virkning fra 30. maj 2019  
  

Pasningsgaranti   
  

I henhold til gældende lovgivning (Dagtilbudslovens § 23 & 27) skal der i alle kommuner sikres 

pasningsgaranti til børn over 26 uger og indtil skolestart.   

  

Pasningsgaranti betyder, at du er sikret en plads til dit barn, der er dog ikke garanti for en plads i et 

bestemt dagtilbud.   

  

For at være omfattet af pasningsgarantien i Hillerød Kommune, skal du skrive dit barn op til en 

dagtilbudsplads senest to måneder før din behovsdato, når dit barn kommer direkte fra barsel (26 uger).  

I andre tilfælde skal du skrive dit barn op senest 3 måneder før din behovsdato, for at få pasningsgaranti 

på behovsdatoen.  

  

Din behovsdato er den dag, du har brug for plads til dit barn.   

Opskrivning / Garantidato  
  

Du kan skrive dit barn op til en plads, så snart barnet er født. Opskrivningen skal ske digitalt på følgende 

adresse: www.hillerod.dk/daginstitutioner/  

  

Garantidato får du ved opskrivning til et dagtilbud.  

  

• Efter barsel (26. uger) – Når du har skrevet dit barn op to måneder før behovsdatoen, og ønsker 

plads i forlængelse af barselsorloven, er du senest fire uger efter din behovsdato, sikret en plads 

i et dagtilbud i Hillerød Kommune. Dette er din garantidato.   

  

• I andre tilfælde - Når du som forælder søger en plads i andre situationer end i forlængelse af 

barsel, tilbydes I en plads senest tre måneder efter ansøgningstidspunktet.  

Ansøgningstidspunktet er den dag, hvor vi modtager jeres ansøgning.  

Hvis dit barn har behovsdato senere end 3 måneder fra denne dag, vil behovsdatoen blive din 

garantidato.  

  

Dit barns anciennitet er barnets fødselsdato.   

 

Ønske om plads i et bestemt dagtilbud  
   

Ønsker man sit barn optaget i et bestemt dagtilbud, er det muligt, at skrive barnet på venteliste til 3 

forskellige dagtilbud i prioriteret rækkefølge. Dette gøres når du skriver barnet op første gang.   

  

Nogle dagtilbud består af flere afdelinger. Fra den 1. januar 2019 betyder en lovændring at forældre skal 

have mulighed for at ønske afdeling. En afdeling er her defineret som en del af et dagtilbud, beliggende 

på egen matrikel.  

  

Så vidt muligt opfyldes et af dine tre ønsker. Ved garanti for en plads inden for pasningsgarantien kan en 

plads i en af de prioriterede institutioner, dog ikke altid garanteres.   

  

Skulle du blive tilbudt plads i et dagtilbud, du ikke har prioriteret, er det muligt fortsat at stå på 

venteliste til de 3 prioriterede dagtilbud. Ved ledig plads, vil I blive tilbudt overflytning til denne. Dette 

tilbud om overflytning til anden institution, end den barnet er optaget i, gives én gang. Hvis I ikke tager 



 

 

imod tilbud om overflytning, går vi ud fra, at I er faldet til i jeres nuværende dagtilbud, og I slettes 

således af ventelisten.  

   

Du kan også vælge at vente på plads i et bestemt dagtilbud, i givet fald, vil du så ikke være omfattet af 

pasningsgarantien. Du skal give pladsanvisningen besked, om du udelukkende vil vente på en plads i  

    Side 1/2  

  

dette dagtilbud. Vælger du dette, kan vi ikke oplyse dig om dato for plads, da du ingen garantidato har.   

  

For børn, der er indmeldt i dagpleje eller vuggestue, gælder samme regler. Hvis det ikke er muligt, at 

opfylde et af de prioriterede ønsker for børnehaveplads, når barnet fylder 3 år, vil barnet fortsat stå på 

venteliste til de oprindeligt ønskede institutioner, under gældende regler som ovenstående.   

  

Hvert dagtilbud har en venteliste. For de aldersintegrerede institutioner findes en venteliste for børn 

under 3 år og en venteliste for børn over 3 år.   

  

  

Disponering af pladser   
  

Disponering af pladser sker ud fra følgende kriterier, hvor 1. kriterium står før øvrige og så 

fremdeles:   
  

1. Søskendebørn. Er der flere børn med søskende på venteliste, tildeles der plads efter anciennitet, som 

er barnets fødselsdato. Hvis flere søskende har samme behovsdato og ønske, så er det barnet i 

skoledistriktet, der får tildelt en plads, også selvom barnet er yngre end det andet barn.   

  

  

Garantipladser:  

  

2. Ældste barn der bor i skoledistriktet dvs. at hvis to børn ønsker samme institution til samme 

behovsdato, så er det barnet der bor i skoledistriktet som får tildelt en plads i institutionen.   

  

3. Børn, der er taget midlertidigt ud af et dagtilbud / dagpleje i minimum 5 måneder, sikres så vidt 

muligt plads i den samme institution som tidligere.   

  

4. Ældste barn der ikke bor i skoledistriktet. Dvs. hvis der er flere børn til samme behovsdato, der 

ønsker samme institution. Hvis der ikke er nogen fra skoledistriktet, så er det den ældste på 

ventelisten, som får tildelt plads.    

Hvis der er ledige pladser efter at garantipladser er fordelt:  

5. Børn uden garantidato, som enten passes hjemme mens de venter på et specifikt dagtilbud eller 

børn, som har en aldersvarende plads og ønsker overflytning til et specifikt dagtilbud.  

  

  

Kriterierne for visitation kan fraviges, hvis der er særlige grunde, der taler for det. Det kunne 

eksempelvis være:   

  

1. Børn, hvor der er særlig opmærksomhed på integration i det danske samfund.   

2. Børn hvor der er behov for en særlig sprogstimulering.   



 

 

3. Børn henvist af anden myndighed (speciallæge, PPR ol).   

 

  

  

Udmeldelse   
  

Der er et udmeldelsesvarsel på løbende måned, plus en måned. Dette gælder dog ikke ved overflytning 

mellem kommunale dagtilbud.  
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