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Retningslinjer for orlov fra dagtilbud

Forældre med børn i dagtilbud kan søge om orlov fra tilbuddet og dermed 
fritages for forældrebetaling i en periode hvor barnet ikke benytter pladsen i 
dagtilbuddet. Ved orlov fra dagtilbud garanteres barnet en plads i det samme 
dagtilbud ved orlovens ophør, dog kan der ikke for dagplejebørn garanteres 
plads hos den samme individuelle dagplejer. 

Ansøgning og bevilling
Orlov skal søges med mindst 2 måneders varsel til den 1. i en måned. Hvis 
orlov ønskes fra 1. maj skal ansøgningen derfor være indgivet senest den 1. 
marts. 

Der kan tidligst søges orlov når barnet har været i dagtilbuddet i 1 måned. Hvis 
et barn starter i dagtilbud den 1. marts kan ansøgning om orlov derfor tidligst 
indgives den 1. april og orloven kan tidligst påbegyndes den 1. juni, med mindre 
der dispenseres for ansøgningsfristen. 

Forældre skal kontakte pladsanvisningen for, at få tilsendt et ansøgningsskema. 
Når forældrene har udfyldt deres del af skemaet skal dette afleveres til lederen 
af det dagtilbud der ønskes orlov fra. Lederen udfylder resten af skemaet og 
sender dette til pladsanvisningen, som behandler sagen og træffer afgørelse. 

Orlov fra dagtilbud er ikke en lovbestemt ordning, men en ordning indført som 
led i Albertslund Kommunes tilrettelæggelse af dagtilbud til børn. Der er derfor 
ingen formel klageadgang for klager over afslag på orlov. 

Betingelser
Foruden ansøgningsfristen og kravet om, at barnet har været i tilbuddet i mindst 
en måned før ansøgningen, er det en betingelse for bevilling af orlov fra 
dagtilbud, at det vurderes, at dette er forsvarligt henset til barnets trivsel og 
udvikling. 

Der kan således ikke bevilges orlov fra dagtilbud, hvis det vurderes, at barnet 
har et særligt socialpædagogisk behov for, at komme i dagtilbud, hvis barnet er 
optaget i et obligatorisk læringstilbud eller modtager sprogstimulering i 
dagtilbuddet eller hvis der er iværksat foranstaltninger og støtte efter 
serviceloven som tilsiger, at barnet skal komme i dagtilbuddet.  

Afgørelser om orlov træffes efter en konkret og individuel vurdering af 
ansøgningen.

Orlovens længde
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Orlov fra dagtilbud bevilges for minimum én måned og maksimalt seks 
sammenhængende måneder. 

Hvis forældrene ønsker, at forlænge en påbegyndt orlov skal forældrene 
ansøge herom hos pladsanvisningen senest én måned før den planlagte 
ophørsdato. 

Hvis forældrene ønsker, at forkorte en påbegyndt orlov skal forældrene 
meddele dette til pladsanvisningen senest én måned før den ønskede 
ophørsdato. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke kan garanteres en 
plads i det samme dagtilbud, hvis orloven ophøres tidligere end planlagt. 

Forældrebetaling og fripladstilskud
Forældrebetalingen for dagtilbudspladsen suspenderes ved orlovens 
begyndelse og genoptages automatisk ved orlovens ophør. 

Søskendetilskud bevilges ikke i orlovsperioden, men genoptages automatisk 
ved orlovens ophør.

Økonomisk fripladstilskud standses ved orlovens begyndelse og forældre skal 
genansøge om tilskuddet ved orlovens ophør. Økonomisk fripladstilskud 
bevilges med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget af 
pladsanvisningen. 

Behandlingsmæssigt fripladstilskud og socialpædagogisk fripladstilskud skal 
ligeledes genansøges ved orlovs ophør.

Opsigelse
Ved orlovens ophør genindskrives barnet automatisk i det dagtilbud det holdt 
orlov fra og forældrebetalingen genoptages. Hvis forældrene ønsker, at opsige 
pladsen i dagtilbuddet under orloven eller i forbindelse med orlovens ophør 
gælder de almindelige regler og frister for opsigelse. Af hensyn til 
institutionernes og kommunens tilrettelæggelse af dagtilbud og bevilling af 
pladser anbefales det dog, at forældre opsiger pladsen snarest muligt, hvis ikke 
barnet forventes, at genindtræde i dagtilbuddet efter orloven.

Institutionsskift
Hvis barnet optages i et andet dagtilbud under orloven vil orloven ophøre med 
virkning fra den dato, hvor barnet skifter dagtilbud. Der kan tidligst ansøges om 
ny orlov efter barnet har været i det nye dagtilbud i én måned. 


