
 

  Side 1/2 

Retningslinjer for ansøgning og håndtering af kombinationstilbud i dagtilbud 

 

Baggrund for retningslinjerne: 

Forældre har ret til at kombinere privat pasning i eget hjem (fleksibel pasning), med plads i 

dagtilbud, ved dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes 

åbningstid.  

 

Det dokumenterede behov skal være på mindst 10 timer ugentlig. Den samlede brug af 

pasningstilbuddet må ikke overstige dagtilbuddenes almindelige åbningstid, set over en 

periode på mindst 4 uger. Den almindelige åbningstid er for tiden 50,5 timer i en 

daginstitution og 48 timer i dagplejen.  

 

Et kombinationstilbud kan etableres fra barnet er 26 uger gammelt. 

 

Kommunen yder et tilskud til den fleksible børnepasser efter reglerne om privat pasning (link 

indsættes). Tilskuddets størrelse er afhængig af timetallet. Man kan ikke få tilskud til 

økonomisk og pædagogisk friplads, hvis man benytter sig af en fleksibel børnepasser. 

 

Kommunen godkender den pasningsaftale som forældrene indgår med den fleksible passer, 

herunder de økonomiske forhold som er en del af pasningsaftalen. 

 

Forældre skal selv finde en egnet fleksibel passer, som skal opfylde en række lovbestemte 

krav. Kravene er: 

- Hovedsproget i den fleksible ordning skal være dansk og den private passer skal 

kunne dokumentere at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne 

understøtte barnets dansksproglige udvikling (9. klasseprøve med mindst karakteren 

2, bestået prøve i dansk 2 eller et tilsvarende niveau). 

- Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, 

medansvar, og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri 

bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende 

fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

- Den fleksible passer skal fremvise børne- og straffeattest 

 

Kommunen fører tilsyn med den fleksible pasningsordning. 

 

Dokumentationskrav: 

For at kunne benytte en kombinationsplads, skal begge forældre kunne fremvise 

arbejdsplaner, som viser behov for pasning, som ligger uden for dagtilbuddenes normale 

åbningstid. 

 

For enlige forsørgere (defineret på samme måde som efter reglerne om økonomisk 

fripladstilskud (link indsættes) gælder dokumentationskravet kun for denne forælder.  

 

Sagsbehandlingstid: 

Forældre som ønsker et kombinationstilbud skal kontakte Pladsanvisningen med deres ønske. 

Et kombinationstilbud kan tidligst træde i kraft en måned efter henvendelse, til den første i 

en måned, og træder senest i kraft tre måneder efter henvendelse, til den første i en måned. 

Ikrafttræden forudsætter at kommunen har godkendt den private pasningsordning. 

 

Opgørelsesperiode: 

Det samlede timetal for brug af pasningstilbud opgøres hver 8. uge.  

 

Sanktioner ved misbrug af ordningen: 
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Hvis antallet af timer overskrider det maksimale timetal til rådighed (50,5 timer i 

daginstitution og 48 timer i dagpleje) kontakter forvaltningen forældrene med besked om at 

ordningen ophører, såfremt overskridelsen gentager sig. Overskridelse vil sige at forældrene 

benytter institutionen mere end aftalt. 

 

Hvis forældrene indenfor 6 måneder på ny overskrider det maksimale timetal til rådighed, 

meddeler forvaltningen forældrene at ordningen ophører uden varsel. 

 

 

Retningslinjerne er godkendt af byrådet den 16. august 2018. 

Tilrettet af Dagtilbud Børn 29.september 2020 ift. fejl i tidligere oplysninger om ugentlig almindelig åbningstid. 
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