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Retningslinjer for tilskud til pasning af eget barn 
Fra den 1. januar 2023 er det muligt at modtage tilskud til pasning af eget 
barn under forudsætning af, at ansøger lever op til kravene, der er nærmere 
beskrevet i nedenstående retningslinjer, som er omfattet af dagtilbudslovens 
§86-91.

Tilskud til pasning af eget barn 
Forældre til børn i alderen 24 uger til 2 år og 10 måneder, kan i Albertslund 
Kommune modtage tilskud til at passe eget barn i en begrænset periode. 

Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre, samlevende i husstanden  og 
adoptivforældre. Ansøgeren er den forælder, der skal passe barnet og ønsker 
at modtager tilskuddet. 

Betingelser for tilskuddet: 

• Ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle
barnets dansksproglige kompetencer, svarende til bestået 9. klasses
afgangsprøve, hvor der samtidig er opnået karakteren 02 eller derover i
faget dansk - eller bestået prøve i DANSK 2.

• Ansøgeren kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage anden
form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet

• Ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet
gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er
berettiget til ydelsen

• Ansøgeren skal have bopæl i Albertslund Kommune. Tilskuddet
bortfalder, hvis den forælder, der modtager tilskuddet, flytter til en
anden kommune.

Tilstrækkelige danskkundskaber dokumenteres ved bestået 9. klasses 
afgangseksamen, hvor karakteren i faget dansk minimum skal være 02 – eller 
bestået prøve i DANSK 2. 

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold (pkt. 4) gælder ikke 
for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.  

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravene om tilstrækkelige 
danskkundskaber og om ophold i riget ikke gælder for forældre, der har ophold 
efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra 
Ukraine.  

Tilskudsperiode, tilskuddets størrelse og udbetaling 
Forælderen kan få tilskud i en periode på minimum 8 uger og op til maksimalt 1 
år. 
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I 2023 udgør tilskuddet 7.187 kr. Tilskuddet beskattes som A-indkomst for 
tilskudsmodtageren. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP 
eller arbejdsmarkedsbidrag. 

Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales den sidste hverdag i måneden. Hvis 
ansøgeren har arbejde eller modtager en form for overførselsindkomst (for 
eksempel barsels-dagpenge, førtidspension, SU eller kontanthjælp), kan 
udbetaling af tilskud først ske, når lønudbetaling, indtægt fra selvstændig 
virksomhed eller udbetaling af overførselsindkomst er standset. 

Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud 
per husstand per måned kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. 
De aktuelle dagpengesatser kan er tilgængelige på borger.dk: 
Arbejdsløshedsdagpenge (borger.dk) 

Mulighed for delt tilskudsperiode 
Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to – enten mellem forældrene 
eller ved, at den ene forælder passer barnet i to adskilte perioder. 

Deles tilskudsperioden i to, skal hver periode minimum være på 8 uger. 
Tilskudsperioden må dog samlet set ikke overstige den fastsatte 
maksimumsperiode på 1 år. 

Udløb eller afbrydelse af tilskudsperiode 
I tildelingsbrevet skal forældrene oplyses om retningslinjerne for optagelse i 
dagtilbud efter tilskudsperiodens udløb og ved afbrydelse af den aftalte 
tilskudsperiode. Ved udløb skal forældrene indskrive barnet mindst 3 måneder 
før behovsdatoen, som er de gældende anvisningskriterier, der kan læses her: 
Pladsanvisning | Albertslund Kommune 

Hvis Albertslund kommune vælger at ophøre tilskuddet på baggrund af tilsyn 
eller misligholdelse af tilskudsaftale er der fortsat en pasningsgaranti inden for 3 
måneder, men i denne situationen vil der hurtigst muligt tilbydes plads i et af 
kommunens dagtilbud, herunder dagplejen. 

Ikke alle kan få tilskud 
Albertslund Kommune kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning 
af eget barn efter § 86, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser 
det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.  

Albertslund Kommune kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning 
af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud. 
Det sker med støtte fra dagtilbudslovens §4, stk. 2, eller bestemmelserne i 
Servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge iværksat på baggrund af 
en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50. 
Mangler vi ikke det med § 146 – eller er det underforstået i forhold til 
samtykkeerklæringen med oplysninger fra Sundhedsplejen? 

Såfremt forældrene/ samlevere ikke ønsker at give samtykke til udtalelse fra 
sundhedsplejersken, vil en tilsynsførende fra den kommunale dagpleje i 
Albertslund Kommune i stedet komme på besøg i hjemmet, og lave en 
vurdering til brug for behandling samt godkendelse af jeres ansøgning om 
tilskud til pasning af eget barn. 

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Arbejdsloeshedsdagpenge?NavigationTaxonomyId=b17f682b-7b0c-498f-b675-777562d742b6
https://albertslund.dk/boern-og-unge/dagtilbud-for-0-5-aarige/pladsanvisning#pasningsgaranti-a8
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Hvis hjemmet/ansøger ikke kan godkendes ( sundhedsplejens observationer – 
alternativt dagplejepædagogens tilsyn) kan man ikke få tilskud – efter 
servicelovens paragraf 146. 

Tilsyn i løbet af tilskudsperioden 
Kommunalbestyrelsen er ifølge Servicelovens §146 forpligtet til at føre tilsyn 
med de forhold, hvorunder børn lever. Det aftales senest 8 uger efter 
ordningens start et tilsynsbesøg ved den tilsynsførende dagplejepædagog. 
Albertslund Kommune kan derudover vælge at føre flere tilsyn i de tilfælde, hvor 
tilsynet konkret vurderer, at der er behov for dette af hensynet til barnet. 

Formålet med tilsynsbesøget er: 

• Gode råd til sikkerhed i hjemmet

• Undersøge om hensynet til barnets udvikling taler for, at det hellere skal
optages i vuggestue eller dagpleje.

Sagsbehandlingstid 
Der skal regnes med maksimalt 3 måneders sagsbehandlingstid, svarende til 
kommunens øvrige pasningsgaranti. 

Hvis den ansøgende forældre ikke giver samtykke til, at forvaltningen kan 
indhente sundhedsplejens observationer om barnet om/i hjemmet, vil der i 
stedet være godkendelse af hjem/ansøger via tilsyn af dagplejepædagogen. 
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