Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i
Albertslund Kommune

Dato: 12.02.2019
GENERELT
Pasningsgaranti
Ifølge Dagtilbudslovens §23 og §27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er
over 26 uger gamle. Pladsgarantien giver forældre garanti for en plads senest 3
måneder efter opskrivning på venteliste. Barnet kan tidligst noteres på
venteliste fra 3 måneders alderen.
De specifikke regler for Albertslund Kommunes institutionspladser fremgår af de
særlige afsnit, hvor de forskellige typer af dagtilbud er beskrevet.
Ved pasningsgaranti er der garanti for en plads, men ikke i et bestemt
dagtilbud, men det tilstræbes så vidt muligt at tilgodese ønsker om et bestemt
dagtilbud. Der kan være situationer/perioder hvor det ikke er muligt at anvise
plads i den ønskede institution, men man vil blive tilbudt plads i en af
kommunens øvrige institutioner.
Hvis man siger nej til en plads, er man ikke længere omfattet af
pasningsgarantien, men bliver skrevet på venteliste. Man kan blive omfattet af
pasningsgarantien igen, hvis man ønsker det. Der vil gå 3 måneder fra
tilbudsdatoen, før pasningsgarantien igen træder i kraft.
Ventelisten omfatter børn, der ønskes optaget i bestemte institutioner, og børn,
der ønskes flyttet fra en relevant plads til en anden.
Hvis ventelisten er lukket for udenbys ansøgere, kan tilflyttere optages på
ventelisten, når der foreligger en underskrevet købs – eller lejekontrakt med en
kendt indflytningsdato. Anciennitet fra tidligere kommune medtages ikke.
Typer af pasningstilbud i Albertslund Kommune
I overensstemmelse med dagtilbudsloven (Lov nr. 554 af 29/05/2018) er der ud
over de ordinære pladser også mulighed for kombinationstilbud og
deltidspladser i forbindelse med forældrenes orlov.
Kombinationstilbuddet er henvendt til familier med skæve arbejdstider, hvor der
er et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes
almindelige åbningstid. Link til ”Retningslinjerne for kombinationstilbud”.
Deltidspladser er henvendt til forældre, som er på barsel, hvor de har ret til et
30-timers deltidsplads til den ældre søskende, der allerede er indskrevet i et
dagtilbud. Link til ”Retningslinjer for deltidsplads”

Udvidet åbningstid
Et antal institutioner har udvidet åbningstid om morgenen (typisk fra kl. 6.00).
Forældre, der har behov for udvidet åbning, skal anføre dette ved ansøgning
om en plads.
Pasningsgarantien betyder, at der er garanti for en plads, men at denne ikke
nødvendigvis bliver i en institution med udvidet åbningstid. Men forældre med
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behov for udvidet åbningstid har dog fortrinsret til pladserne i disse institutioner
jævnfør afsnittet om ”kriterier for fordeling af pladser” nedenfor.
På dagplejeområdet er der ikke udvidet åbningstid, men der kan træffes aftale
med den enkelte dagplejer om, hvordan den ugentlige åbningstid på 48 timer
fordeles. En sådan aftale skal dog også kunne tiltrædes af de øvrige forældre,
der har børn hos den pågældende dagplejer.
Forældreorlov
I forbindelse med forældreorlov gælder, at børn i vuggestue- og
børnehavealderen, der havde en plads, da orloven startede, er sikret en plads
efter orlovens udløb i det samme dagtilbud, man kan dog ikke sikres plads hos
den samme dagplejer.
Fordeling mellem etnisk danske børn og tosprogede børn
Af hensyn til integration af tosprogede børn, tilstræber Albertslund Kommune, at
fordelingen af børn i den enkelte institution afspejler den aktuelle fordeling
mellem etnisk danske og tosprogede børn i aldersgruppen i kommunen som
helhed. Der ses dog bort fra dette, når søskende søges placeret i samme
institution.
"Tosprogede børn" defineres som
- børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt
med det omgivende samfund, f.eks. ved indskrivning i dagtilbud, lærer
dansk - eller
- børn, der kommer fra et hjem, hvor der tales mere end et sprog

OPTAGELSESREGLER
Ansøgning
Ansøgning om optagelse i dagpleje / daginstitution sker elektronisk via
Albertslund Kommunes hjemmeside. Når den elektroniske ansøgning er sendt,
sørger Pladsanvisningen for, at barnet bliver tilbudt en plads. Som
udgangspunkt er alle omfattet af pasningsgarantien. Det er muligt at anføre
særlige ønsker om bestemte institutioner eller dagplejere, men det kan ikke
garanteres, at ønsket kan imødekommes. Hvis man således vælger kun at
modtage tilbud til en bestemt institution, kan man ikke samtidig være omfattet af
pasningsgarantien.
Venteliste
Når man har skrevet sig op via digital pladsanvisning, kan forældrene senest 14
dage efter se deres ønsker samt pasningsgarantidatoen i deres mappe i digital
pladsanvisning.
Børnene bliver opført på kommunens venteliste, og bliver tilbudt plads efter de
gældende kriterier for fordeling af pladser (jf. Afsnittet ”Kriterier for fordeling af
pladser” punkt 1-7 ).
Som udgangspunkt bliver man slettet fra ventelisten, hvis man ikke reagerer på
et tilbud om en plads.
Hvornår er der en ledig plads?
Der kan kun tilbydes plads i institutioner, der har ledige pladser i forhold til
deres normering. Hvis alle pladser er fyldt op, kan der foretages
”merindskrivning” i alle institutioner op til 5% af institutionens normering (dette
vil normalt kun forekomme i de tidlige forårsmåneder, inden overflytningen til
SFO i maj).
Der vil ikke ske merindskrivning, før alle kommunens institutionspladser er
besat. De to eneste undtagelser er søskendebørn og børn som vender tilbage
efter endt orlov. De vil altid kunne komme ind som ”merindskrevne” børn, hvis
der er fysisk plads.
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Integrerede institutioner
I integrerede institutioner (institutioner med både vuggestue- og
børnehavegrupper) er aldersgrænserne mellem vuggestue og børnehave
flydende. Forældrebetalingen følger barnets alder, dvs. vuggestuetakst til og
med 2 år og 9 måneder og børnehavetakst fra 2 år og 10 måneder, uanset i
hvilken gruppe barnet fysisk er placeret.
Det er lederen i den enkelte institution, der afgør, hvornår børnene flyttes fra én
børnegruppe-/aldersgruppe til en anden.
Dagpleje
Dagplejen er et tilbud for børn mellem 6 mdr. – 2 år og 9 mdr.
Børn, der går i kommunal dagpleje, får automatisk garanti for en
institutionsplads, når de bliver 2 år og 10 mdr. Barnet bliver samtidig meldt ud af
dagpleje med en måneds varsel. Ved overgangen fra dagpleje gælder de
samme regler som ved ansøgning til daginstitutionspladser i øvrigt.
Tilbud om plads
Forældrene får tilbud om plads senest en måned før barnet skal starte i
dagpleje eller dagtilbud, og tilbuddet gives skriftligt. Det vil kunne ses på den
digitale pladsanvisning.
Forældre skal være opmærksomme på, at der som udgangspunkt er en
svarfrist på 5 hverdage efter modtagelse af et tilbud om institutionsplads. Hvis
man forventer et tilbud om plads og ved, at man i den periode er bortrejst, bør
man give pladsanvisningen besked herom, så man undgår at blive slettet af
ventelisten.

Kriterier for tildeling af pladser
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at følgende kriterier lægges til grund for
tildelingen af pladser (i prioriteret rækkefølge):
1. Pasningsgaranti – børn med pasningsgaranti har fortrinsret til en
alderssvarende plads.
2. Særlige forhold, f.eks. hvor et handicappet barns behov bedst tilgodeses
i en bestemt institution, eller hvor barnet er henvist fra en anden
myndighed, speciallæge eller lignende.
3. Børn, der ikke har en plads, har fortrinsret frem for børn, der blot ønsker
at bytte deres plads til en anden plads.
4. Udvidet åbningstid – børn med behov for udvidet åbningstid (omfatter 6
institutioner. Se i øvrigt afsnittet ”udvidet åbningstid” ovenfor).
5. Søskende - børn, der har søskende i den dagpleje/institution, hvor der
bliver en ledig plads.
6. Børn, der vender tilbage efter endt orlov har garanti på, at få plads i det
dagtilbud som barnet var indskrevent i inden orloven.
7. Integration – hensynet til en hensigtsmæssig etnisk fordeling af børnene
(uddybning se ovenfor, afsnittet om ”Fordeling mellem etnisk danske
børn og tosprogede børn”).
8. For Børnehaven Søndergård & Børnehuset Baunegård vil det være
anciennitet(ansøgningsdato) der er gældende.
9. Alder - børn, der står lige i forhold til de ovennævnte kriterier (1-6) får
plads efter alder, – dvs., at det ældste barn, som udgangspunkt, får
plads før et barn, der er yngre.
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GENERELLE UNDTAGELSESBESTEMMELSER
De generelle regler om optagelse kan i øvrigt fraviges i ganske særlige tilfælde,
hvis et barn på grund af uforudsete og udefrakommende omstændigheder har
et akut behov for en plads.
Det gælder f.eks. hvor en af forældrene bliver alvorligt syg eller i tilfælde af
dødsfald.
I disse ganske særlige tilfælde vil forældrene til et barn, der ellers ville have fået
den ledige plads, modtage en meddelelse fra kommunen om, at barnet er
sprunget over.
De generelle optagelsesregler vil også kunne fraviges i forbindelse med
lukninger og omstruktureringer af institutioner (og SFO). Børn, der skal
overflyttes samlet til en anden institution, eller skal have et tilbud sammen med
deres klassekammerater, prioriteres før andre børn til en relevant plads.

ØVRIGE FORHOLD
Overgang fra børnehave til SFO
Kommende skolebørn tilbydes som udgangspunkt en SFO-plads sammen med
deres nye skolekammerater. Alle børn er - hvis de ønsker det - garanteret en
plads pr 1. maj det år, de starter i skole til august.
Forældretilskud i private institutioner
Reglerne for forældretilskud til privat institutioner findes i Dagtilbudslovens §19
og §20. Kommunalbestyrelsen har vedtaget kravspecifikationer, der skal være
opfyldt i forbindelse med oprettelse af en privat institution inden en eventuel
godkendelse i Kommunalbestyrelsen kan finde sted (se kommunens
hjemmeside). Tilskuddet er 75 % af kommunens nettodriftsudgifter til den
billigste plads til børn i denne aldersgruppe (Pladsanvisningen kan oplyse det
konkrete beløb).
Privat pasning
Der gives ikke tilskud til pasning af egne børn.

UDMELDELSE.
Hvis et barn ønskes udmeldt af en daginstitution, skal det ske via digital
pladsanvisning. Det er ikke tilstrækkeligt at give institutionen besked.
Barnet udmeldes med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.
Udmeldelse er ikke nødvendig, når barnet flyttes fra én institution til en anden i
Albertslund Kommune.

FRIT VALG-ORDNING
Lovgivningen om dagtilbud på 0 til 5-års området er med virkning fra 1. januar
2004 ændret, så det nu er muligt at vælge dagpasning i en anden kommune
end den kommune, man bor i – den såkaldte Frit valg-ordning. I Frit valgordningen indgår også muligheden for at vælge privat børnepasning.
Frit valg over kommunegrænserne
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Forældre, der har plads i en anden kommune, vil fra hjemkommunen få tilsagn
om et kommunalt tilskud (efter Dagtilbudslovens §§ 31, 41 og 42).
Tilskuddets størrelse afhænger af udgiftsniveauet i såvel hjemkommunen som i
den kommune, hvor barnet bliver passet. Tilskuddets størrelse svarer til 75% af
den billigste af de to kommuner.
Det kan derfor betyde, at hvis driftsudgifterne er højere i pasningskommunen
end i Albertslund Kommune skal forældrene – ud over den takst, der normalt
skal betales i Albertslund Kommune – også betale forskellen på taksten i
Albertslund og i pasningskommunen.
Hvis driftsudgifterne derimod er lavere i pasningskommunen end i Albertslund
Kommune får forældrene tilskud svarende til 75% af pasningskommunens takst.
Eksempel:
Bruttodriftudgift
Barnet passes i:
Albertslund Kommune
XXX Kommune
YYY Kommune

10.000
12.000
9.000

Forældrebetaling
2.500
4.500
2.250

Et barn, der har en plads i et dagtilbud, har ret til at bevare sin plads i
forbindelse med forældres flytning til en ny opholdskommune.
Optagelse, udmeldelse m.v. følger bekendtgørelsen om frit valg over
kommunegrænserne samt den aftale om mellemkommunal afregning, som er
indgået mellem kommunerne i Hovedstadsregionen.
Albertslund Kommune kan lukke for ventelisten for børn fra andre kommuner,
hvis antallet af børn udefra udgør mere end 1 % af det totale antal børn i
aldersgruppen i Albertslund, eller hvis Albertslund Kommune selv har brug for
pladserne .
Nærmere oplysning om ordningen fås i Pladsanvisningen.

AKTINDSIGT
Ventelister til offentlige dagtilbud er udarbejdet til kommunens eget brug.
Forældre til et barn på venteliste har imidlertid krav på at få oplyst det enkelte
barns placering på ventelisten. Pladsanvisningen vil samtidig oplyse forældrene
om, at der efterfølgende vil kunne opstå forskydninger på ventelisten, der kan
have betydning for barnets placering på listen.

KLAGEADGANG
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ifølge dagtilbudslovens § 97 indbringes
for det sociale nævn efter reglerne i kap. 10 i lov om retssikkerhed.
Klagegangen omfatter kun egentlige afgørelser. Ved en afgørelse forstås en
beslutning, der træffes af kommunen i en konkret sag, og som bindende
regulerer forældrenes rettigheder og pligter.
Der kan klages over indholdet af en afgørelse og/eller den måde sagen er
behandlet på.

***
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