Notat
1. juli 2020

Retningslinjer for anvisning af pladser i Dagtilbud i
Skanderborg Kommune august 2020
Generel information
I henhold til Dagtilbudslovens §4 skal kommunen sikre, at der
er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Jævnfør
Dagtilbudsloven §2 skal pladserne, der stilles til rådighed leve
op til følgende tre ligestillede formål:
 Pædagogiske
 Sociale
 Pasningsmæssige

Dato
1. juli 2020
Sagsnr.: 28.00.00-G01633-20
Din reference
Charlotte Styver
Tlf: +4587947059
Mobil: 24998724

Pasningsmuligheder
Skanderborg Kommune opfylder bestemmelsen ved at tilbyde
følgende pædagogiske dagtilbud jf. Dagtilbudslovens §19 og
§21 til børn i alderen 0-6 år:
 Dagpleje (0 år til 3 år)
 Børnehuse (vuggestue og børnehave 0 år til 6 år)
 Børnehave (3 år til 6 år)
Dertil har Skanderborg Kommune følgende tilskudsordninger:
 Tilskud til pasning af eget barn (Dagtilbudsloven § 86)
 Tilskud til private pasningsordninger (Dagtilbudsloven
§80)
 Kombinationstilbud (Dagtilbudsloven §85a)
For så vidt angår de særlige tilskudsordninger jf.
Dagtilbudsloven §80 og §86 henvises til de særlige regler
herom.
Herudover er der mulighed for 30 timers deltidsplads ved
barsel (Dagtilbudsloven §27b). Deltidspladsen kan bruges
mellem kl. 9 og kl. 15 i det pågældende dagtilbud.
Beslutningskompetence
I henhold til Dagtilbudsloven §26 træffer kommunen afgørelse
om optagelse i et dagtilbud. Sådanne afgørelser kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed. I dette tilfælde
ligger beslutningskompetencen i Skanderborg Kommune i
Pladsanvisningen. Optag i dagtilbud sker ved indmeldelse.
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Venteliste til kommunalt dagtilbud
Alle børn i aldersgruppen 26 uger og indtil barnets skolestart kan blive optaget på
venteliste til et kommunalt dagtilbud efter modtaget opskrivning. Opskrivningen skal
ske digitalt og kan ske fra den dag barnet er født. Barnet optages på venteliste efter
opskrivningsdato.
Ved opskrivning angiver forældrene en dato for, hvornår de har behov for pasning
(behovsdato). Hvis de ønsker at ændre behovsdato, skal dette ske med en varsel på
minimum 3 måneder. Hvis forældre ønsker at ændre behovsdato med kortere frist end
3 måneder, betragtes dette som en ny opskrivning i forhold til garanti, og der
fastsættes en ny garantidato 3 måneder fra datoen for ændringen.
Opskrivningsdatoen ændres ikke.
Pasningsgaranti
Skanderborg Kommune tilbyder pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen 26 uger
og indtil barnet skolestart eller indtil optagelse i skolefritidsordning. For at være
omfattet af pasningsgarantien skal opskrivningen på venteliste ske minimum 3
måneder før ønsket opstart (behovsdato). Ønsker forældrene en plads i umiddelbar
forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at finde en
plads.
Pasningsgarantien i Skanderborg Kommune gælder en alderssvarende plads i
kommunen. Garantien gælder ikke bestemte områder eller institutioner, men det
tilstræbes at en indmeldelse sker inden for det ønskede distrikt eller nabodistrikter.
Der indmeldes i følgende distrikter:

















Dagtilbud Galten/Låsby
Dagtilbud Højvangen
Dagtilbud Skanderborg by
Dagtilbud Skovby/Stjær
Dagtilbud Ry
Hørning Dagtilbud
Bjedstrup Skole og Børnehus
Herskind Skole og Børnehus
Knudsøskolen/Knudsøhulen
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Landsbyordningen Virring-Hylke
Landsbyordningen Voerladegård
Samdriften Gl. Ry
Stilling (2 selvejende institutioner)
Veng Skole og Børnehus
Den Kommunale Dagpleje (hele kommunen)

Fravalg af pasningsgaranti
Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis de udelukkende
ønsker plads i specifikke børnehuse eller ved en specifik
dagplejer. Det betyder, at de har mulighed for at vente på en
ledig plads i et af de specifikke tilbud. Hvis de fravælger
pasningsgarantien, indmeldes barnet først, når der er en ledig

Børn og Unge
Pladsanvisning
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk

Side 2 af 5

plads og opskrivningsdatoen placerer barnet øverst på ventelisten til det pågældende
tilbud.
Fordelingsprincipper
Opskrivningsdatoen er anciennitetsgivende for placering på venteliste. Pladser
fordeles ud fra følgende prioriterede kriterier ud over opskrivningsdatoen:
1. Søskendefordel
Søskende skal som minimum have tre sammenhængende måneder i
dagtilbuddet sammen
2. Børn der allerede er i tilbud
Overflytninger, således at dem der ikke har fået 1. prioritet imødekommes
3. Børn med særlige behov
Vurderes af visitationsudvalget. Visitation sker til tilbudstype og ikke til konkrete
tilbud
4. Forældrenes prioriteter
Opskrivning på konkrete ventelister herunder den enkelte dagplejer
5. Garantidato
Fastsættes af Pladsanvisningen og vil som udgangspunkt være ligestillet med
behovsdato, såfremt opskrivning ligger mere end tre måneder frem i tiden
I fordelingen af pladser tilstræbes:
 en jævn alders- og kønsfordeling


at det enkelte barn og families udfordringer, fx sproglige, kan tilgodeses og
spille sammen med alle tilbuddets børns udvikling. Beslutningen herom sker på
baggrund af en selvstændig og konkret vurdering af barnet og familien og i
dialog mellem den konkrete institution og Pladsanvisningen i Skanderborg
Kommune



at der ved indmeldelser ikke er mere end 30% optag af børn fra udsatte
boligområder, såfremt dette skulle forekomme i Skanderborg Kommune

Opstart og skift mellem tilbud
Et barn kan starte i dagtilbud (dagpleje eller børnehus) fra barnet er 26 uger og frem til
skolestart.
Er barnet i dagpleje sker et skift til et børnehus/børnehave den 1. i den måned barnet
fylder 3 år. Er barnet indskrevet i et børnehus, overgår barnet til børnehavetakst den
1. i den måned barnet fylder 2,9 år.
Børn fra dagpleje og vuggestuegrupper er ligestillet ved opstart i børnehave. Børn
indskrevet i børnehus er automatisk indmeldt til børnehaveplads i det pågældende
hus.
Ønsker forældre en overflytning mellem dagpleje og vuggestue
eller mellem børnehaver vil dette kunne ske, når der er ledige
pladser og opskrivningsdatoen placerer barnet øverst på
ventelisten. Ønsker forældrene ikke at skifte til det prioriterede
tilbud, når der er en ledig plads, slettes ønsket. Forældrene skal
derefter foretage en ny opskrivning på Digital Pladsanvisning.

Børn og Unge
Pladsanvisning
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk

Side 3 af 5

Udmeldelse
Hvis forældre ønsker at udmelde et barn af tilbud, skal det via Digital Pladsanvisning
ske med minimum 1 måneds varsel enten til den 15. eller ved udgangen af en måned.
Ved skift mellem interne kommunale tilbud udmeldes barnet automatisk, når
forældrene har accepteret overflytning.
Ved start i SFO i kommunale folkeskoler udmeldes barnet automatisk af det
kommunale dagtilbud. Er barnet indmeldt i private tilbud skal forældrene indmelde
barnet via Digital Pladsanvisning.
Udmeldelse/ophør af tilskudsordninger og i private tilbud kan have andre
udmeldelsesvarsler og der henvises derfor til de særlige regler herom.
Udmeldelse som følge af ubenyttet plads
Hvis et barn ikke har gjort brug af sin plads i dagtilbuddet i mere end 4 uger, og der
ikke forudgående er varslet om dette, skal dagtilbuddet tage kontakt til forældrene.
Kan familien ikke kontaktes, har dagtilbuddet pligt til at kontakte Pladsanvisningen.
Når Pladsanvisningen modtager henvendelsen fra dagtilbud, partshører
Pladsanvisningen forældrene jævnfør Forvaltningsloven. Hvis Pladsanvisningen ikke
bliver kontaktet af forældrene inden for høringsfristen, anses det som en
tilkendegivelse af, at forældrene ikke vil gøre brug af pladsen. Barnet udmeldes derfor
fra den dato, hvor høringsfasen udløber. Pladsen kan derefter videregives til et andet
barn.
Udmeldelse som følge af ubenyttet plads anses for at være en afgørelse i
forvaltningsretlig forstand, og Forvaltningslovens regler skal derfor overholdes.
Tilflyttere
Tilflyttere er sidestillet med herboende borgere i forhold til tildeling af pladser. Det
betyder, at det er datoen for forældrenes opskrivning til et tilbud i Skanderborg
Kommune på Den Digital Pladsanvisning, der er anciennitetsgivende. Tilflyttere kan
ikke få overført deres opskrivningsdato fra andre kommuner.
Forældre kan skrive deres barn på venteliste til et dagtilbud i Skanderborg Kommune
når man kan fremvise dokumentation for tilflytning eksempelvis lejekontrakt eller
købsaftale.
Egenbetaling
Opkrævningen for de kommunale tilbud opkræves over 12 måneder.
Der opkræves dagplejetakst for børn indmeldt i dagplejen fra 26 uger til 3 år, eller så
længe barnet er indskrevet i dagpleje af pædagogiske grunde. Når barnet indmeldes
til en børnehaveplads i et børnehus, opkræves børnehavetakst.
Der opkræves vuggestuetakst for børn indskrevet i børnehus
indtil den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2,9 år og
overflyttes til børnehaveplads. Herefter opkræves der
børnehavetakst.
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Der yder søskendetilskud og fripladstilskud efter gældende lovgivning.

Tidspunkt for ikrafttrædelse
Retningslinjerne har virkning fra 1. oktober 2020
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