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Generel information
I henhold til dagtilbudslovens § 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser
i dagtilbud til børn.
Dagtilbuddene har følgende tre ligestillede formål:




pædagogiske
sociale
pasningsmæssige formål

Kommunen opfylder bestemmelsen ved at tilbyde plads i kommunal dagpleje, vuggestue,
børnehave eller integreret institution (lovens § 19) eller ved tilbud om tilskud til privat
børnepasning (§ 82) eller tilskud til pasning af egne børn(§ 86).
Sidstnævnte er en midlertidig ordning, der stoppede juni 2009.

Dagtilbudsstruktur
0-2-årige børn
(26 uger men ikke fyldt 3 år)
Den Kommunale Dagpleje er målrettet børn fra 26 uger og til den 1. i den måned, barnet fylder
3 år.
Der er etableret dagplejepladser i alle skoledistrikter.
Vuggestuepladser i integrerede institutioner er målrettet børn fra 26 uger og til den 1. i den
måned, barnet fylder 2 år og 9 måneder og dermed overgår til børnehavegruppen i den
integrerede institution.
Hvis et barn, der er indskrevet i vuggestue, ikke skal fortsætte i børnehavedelen i den

integrerede institution, men skal indskrives i en anden børnehave, overgår barnet til
børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

3-5-årige børn
(fra den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og indtil skolestart)
Kommunens pasningsgaranti opfyldes for denne gruppe af børn ved anvisning af plads i en
børnehave eller aldersintegreret daginstitution fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.
Det er et grundprincip, at alle børn, der har ophold i Skanderborg Kommune, har lige
mulighed for at blive optaget i et kommunalt dagtilbud. I henhold til dagtilbudslovens § 26
træffer kommunen afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Sådanne afgørelser kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed. For så vidt angår de særlige tilskudsordninger,
jf. dagtilbudslovens §§ 80 og 86, henvises til de særlige regler herom.

Venteliste til kommunalt dagtilbud
Alle børn i aldersgruppen 26 uger og indtil barnets skolestart kan, efter ansøgning, blive
optaget på venteliste til et kommunalt dagtilbud.
Ansøgning kan indgives fra tidspunktet for barnets fødsel.
Barnet optages på venteliste efter alder.
På ansøgningen angiver forældrene en dato for, hvornår pladsen ønskes til rådighed
(behovsdato). Hvis man ønsker at ændre behovsdatoen skal dette ske med et varsel på
minimum 3 måneder.
Hvis forældrene ønsker at ændre behovsdatoen med en kortere frist end 3 måneder, betragtes
ændringen som en ny ansøgning, og der fastsættes en ny garantidato 3 måneder fra datoen for
ændringen.

Pasningsgaranti
Kommunen tilbyder pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen 26 uger og indtil barnets
skolestart eller indtil optagelse i skolefritidsordningen.
For at være omfattet af pasningsgarantien, skal der søges om plads minimum 3 måneder før,
pladsen ønskes til rådighed.
Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på
yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.
Pasningsgarantien for 0-2 årige (til og med 2 år) gælder for en plads i dagplejen.
Hvis man har behov for en plads til en bestemt dato, skal man således ønske en dagplejeplads,
men der kan også samtidig søges om en vuggestueplads.

Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis der udelukkende ønskes plads i bestemte
institutioner, hos en bestemt dagplejer eller hvis der er særlige ønsker til pasningstilbuddet.
Det betyder, at der er mulighed for at vente på en ledig plads i en af de ønskede institutioner
eller dagplejer.
Fravælges pasningsgarantien medfører det, at der først tilbydes en plads, når det er muligt at
imødekomme ønsket om en bestemt institution eller dagplejer.
Børn af tilflyttere til Kommunen er omfattet af de samme regler som herboende børn og kan,
efter ansøgning, optages på venteliste, når tilflytningsadresse og tidspunkt er kendt.
Forældre kan tilkendegive 3 konkrete prioriterede ønsker om plads i et bestemt dagtilbud, som
søges imødekommet i det omfang, det er muligt.
Hele kommunen defineres i princippet som ét anvisningsdistrikt.
Det tilstræbes at tilbyde plads i skoledistriktet eller et af naboskoledistrikterne, men
pasningsgarantien er opfyldt, når der er givet tilbud om plads i kommunen.

Anvisning af plads
til 0-2 årige
Forældre modtager typisk et tilbud om plads 1 måned før garantidatoen.
Optagelse i dagpleje og vuggestue kan ske pr. den 1. og den 16. i måneden.
Hvis man eksempelvis har behov for en plads den 8. oktober, skrives man op til en plads pr.
den 1. oktober.
Tildeling af pladser i dagpleje og vuggestue sker i nedenstående rækkefølge:
1. prioritet:
Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, som er anvist plads gennem kommunens
visitationsudvalg
2. prioritet:
Garantidato og alder. Som følge af reglerne om pasningsgaranti tildeles der plads til de ældste
børn med en først kommende garantidato. Børn der har samme garantidato tildeles plads i
følgende rækkefølge:
- børn der har søskende i institutionen på anvisningstidspunktet og hvor indmeldelserne
overlapper hinanden. Eksempel: hvis et barn anvises plads i juni måned med start den
1.september og storebror eller -søster stopper i institutionen den 31.juli, kan der ikke tages
søskendehensyn.
- efter forældrenes ønsker om plads

3. prioritet:
Børn der allerede er i pasning.
Børn i et dagtilbud, som ophører (eksempelvis hvis en dagplejer opsiger sin stilling), og som
derfor skal have et nyt tilbud, prioriteres altid før børn på ventelisten.
Afslag på tilbud om plads sidestilles med at indgive en ny ansøgning, og der gives derfor en ny
garantidato 3 måneder fra tidspunktet, hvor afslaget gives.
Når barnet indmeldes i et alderssvarende pasningstilbud, slettes barnet fra ventelisten til
øvrige alderssvarende pasningstilbud. Hvis der ønskes overflytning fra dagpleje til vuggestue
eller omvendt eller overflytning til en anden børnehave, kan opskrivning ske via den digitale
pladsanvisning.

Anvisning af plads
til 3-5 årige
Forældre modtager typisk et tilbud om plads 1 måned før garantidatoen.
Børn, der er optaget i dagpleje, vil automatisk være opsagt fra pladsen pr. den 1. i den måned,
hvor barnet fylder 3 år. Barnet tilbydes pr. samme dato en plads i en børnehave.
Hvis barnet anvises plads i en anden børnehave end den ønskede, kan barnet stå på venteliste
til overflytning til 1 institution.
Der gives primært mulighed for overflytning i forbindelse med de store børnehavebørns
skolestart eller ved oprettelse af nye grupper, hvor der er ledige pladser i institutionerne.
Børn der allerede har en børnehaveplads er i denne sammenhæng sidestillet med børn i
dagpleje og vuggestue.
I skoledistrikter med rullende skolestart er børn, der allerede er i børnehave, kun i betragtning
til overflytning, når en ledig plads i den ønskede børnehave ikke skal tilbydes et barn fra
dagpleje eller vuggestue i henhold til overholdelse af pasningsgarantien.
Tildeling af pladser i børnehave sker i nedenstående rækkefølge:
1. prioritet:
Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, som er anvist plads gennem kommunens
visitationsudvalg.
2. prioritet:
Garantidato og alder. Som følge af reglerne om pasningsgaranti tildeles der plads til de ældste
børn med en først kommende garantidato.
Børn der har samme garantidato tildeles plads i følgende rækkefølge:

- børn der har søskende i institutionen på anvisningstidspunktet
- efter forældrenes ønsker om plads
3. prioritet:
Børn der allerede er i børnehave.
Afslag på tilbud om plads sidestilles med at indgive en ny ansøgning, og der gives derfor en ny
garantidato 3 måneder fra den aktuelle garantidato.

Udmeldelse
Udmeldelse af dagtilbud skal ske med et varsel på 1 måned til den 15. eller til udgangen af en
måned.
I tilfælde af fraflytning fra Skanderborg Kommune er opsigelsesvarslet ligeledes 1 måned.
Udmeldelse skal ske skriftligt:
» Udmeld dit barn via Digital pladsanvisning
(Brug Nem ID))

Fravigelse fra anvisningsreglerne
Følgende faktorer og forudsætninger kan begrunde fravigelse fra ovenstående prioriteringer:
Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, eksempelvis ved oprettelse af nye
vuggestuegrupper eller hvis det kan forudses, at der ikke vil være plads til vuggestuebarnet i
børnehavegruppen, når det fylder 2 år og 9 måneder.
Hensynet til tosprogede børn. Det tilstræbes, at max. 20 % af indskrevne børn i en institution,
er tosprogede af hensyn til børnenes sproglige udvikling.

Skolefritidsordning (SFO) og klub
Alle skoler i kommunen har en skolefritidsordning - i daglig tale kaldet SFO.
SFO’en er et fritidspædagogisk pasningstilbud til alle børn i 0. – 3. klasse.
Deltagelse i SFO er frivillig og kræver forældrebetaling.
Der føres tilsyn med børn, som er indskrevet i SFO.

Indmeldelse
Alle børn i kommunen fra 0. klasse til og med 3. klasse garanteret en plads i
skolefritidsordning og der er derfor ingen venteliste. Indmeldelse kan ske pr. den 1. eller den
16. i måneden.

Indmeldelse skal ske via digital Pladsanvisning :
» Indmeld dit barn med Digital pladsanvisning
(Brug Nem ID)

Ved indmeldelse i SFO forudsætter vi at forældre med fælles forældremyndighed er enige.
Når pladsanvisningen modtager en indmeldelse til SFO i forbindelse med skolestart, udmeldes
barnet automatisk af børnehaven pr. 31. juli med mindre andet er angivet på
indmeldelsesblanketten til SFO.
Når du indmelder dit barn i SFO, vil indmeldelsen gælde for hele barnets skoletid. Dit barn vil
automatisk blive overflyttet til det fritidstilbud, der matcher det klassetrin, hvor barnet går på,
dvs fra SFO for 0.-2.klasse til SFO for 3.klasse og fra SFO for 3.klasse til klub. Taksten
tilpasses automatisk.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med et varsel på én måned til den 15. eller udgangen af en måned.
Dette gælder også ved fraflytning fra kommunen.
Ved overflytning fra én SFO til en anden, er der ligeledes et opsigelsesvarsel på 1 måned.
Hvis dette ikke overholdes må forældrene påregne betaling for to pladser i en periode svarende
til opsigelsesfristen.

Ved udmeldelse fra SFO forudsætter vi at forældre med fælles forældremyndighed er enige.
Udmeldelse skal ske via digital pladsanvisning :
» Udmeld dit barn med Digital pladsanvisning
(Brug Nem ID)

Klubber
I Skanderborg Kommune er alle børn fra 4. klasse til og med 6. klasse garanteret en plads i
klub, og der er derfor ingen venteliste.

Indmeldelse
Indmeldelse kan ske pr. den 1. eller den 16. i måneden.
Ved indmeldelse i klub forudsætter vi at forældre med fælles forældremyndighed er enige.

Indmeldelse skal ske via digital pladsanvisning :
» Indmeld dit barn med Digital pladsanvisning
(Brug Nem ID)

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske med et varsel på 1 måned til den 15. eller til udgangen af en måned. Dette
gælder også ved fraflytning fra kommunen.
Ved overflytning fra én klub til en anden, er der ligeledes et opsigelsesvarsel på 1 måned. Hvis
dette ikke overholdes må forældrene påregne betaling for to pladser i en periode svarende til
opsigelsesfristen.
Ved udmeldelse fra klub forudsætter vi at forældre med fælles forældremyndighed er enige.
Udmeldelse skal ske via digital pladsanvisning:
» Udmeld dit barn med Digital pladsanvisning
(Brug Nem ID)

Egenbetaling
Betalingen opkræves over 11 måneder, idet juli måned er opkrævningsfri. Hvis barnet passes i
en anden kommune sker der opkrævning i ALLE måneder. For børn i dagpleje, opkræves der
dagplejetakst så længe barnet er i dagpleje. For børn i vuggestue i en integreret institution,
opkræves der vuggestuetakst, indtil den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 9 måneder
og overflyttes til børnehaven.
Herefter opkræves der børnehavetakst.
I SFO opkræves én takst for 0.-2. klasse og én takst for 3. klasser.
Der ydes søskendetilskud og fripladstilskud efter de, i loven, fastsatte regler.
Dette gælder ikke for fritidstilbud i tilknytning til private skoler, som ikke er under den
kommunale anvisning.

Vedtaget i Familieudvalget den 30. marts 2009
Godkendt i Byrådet den 29. april 2009
Retningslinierne har virkning fra den 29. april 2009

