
 

 

Retningslinjer for ansøgning og håndtering af deltidspladser i dagtilbud  
  

Baggrund for retningslinjerne  

Forældre hvor en eller begge forældre er på barsel, har ret til deltidsplads mod reduceret betaling for børn 

mellem 26 uger og indtil skolestart. Deltidspladserne er på 30 timer ugentlig.  

Deltidspladser er for en sammenhængende periode og ansøgning skal indgives til kommunen. Forældrene 

skal i ansøgningen indgive den periode de ønsker deltidspladsen. Kommunens afgørelse kan ikke ankes for 

anden administrativ myndighed.  

Retten til deltidspladser bortfalder hvis fraværsperioden (barsel/forældreorlov) afbrydes eller fraværet på 

anden vis ophører. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af 

mindre end fem uger. Forældre skal meddele pladsanvisningen hvis fraværet afbrydes i mindre end fem 

uger.  

Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, skal fastsætte retningslinjer for deltidspladser og offentliggøre 

disse. Retningslinjerne skal indeholde kriterier for ansøgning om og ophør og for forældrenes 

oplysningspligt.  

  

Deltidspladser   

En deltidsplads er hver dag fra kl. 9 – 15. Børnene kan afleveres fra kl. 9 og skal være afhentet inden kl. 15.  

I dette tidsrum vil børn på deltidspladser have optimale muligheder for at indgå i dagtilbuddets 

læringsmiljø og relationer i forhold til andre børn og medarbejdere.  

  

Sagsbehandling   

Forældre som ønsker en deltidsplads, skal kontakte pladsanvisningen med deres ønske. En deltidsplads kan 

tidligst træde i kraft en måned efter henvendelse, til den første i en måned.  

  

Dokumentationskrav   

For at benytte en deltidsplads skal den ene forælder fremvise dokumentation for barsel- eller 

forældreorlov. Man skal angive den periode man ønsker deltidsplads.  

  

Sanktioner  

Barnets fremmøde registreres via institutionens elektroniske komme-gå-modul. Den daglige leder foretager 

løbende stikprøver af fremmødet og kontakter forældre såfremt tidsrammen for ordningen overskrides.  

Hvis overskridelsen gentager sig, kan den daglige leder indstille til forvaltningen at ordningen ophører uden 

varsel. Forvaltningen kan derefter meddele forældrene at ordningen ophører uden varsel.  

  

Godkendt i Byrådet den 29. september 2018  
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