Retningslinjer for optagelse
og fordeling af dagtilbudspladser i
Mariagerfjord Kommunes dagtilbud
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1. Ansøgning om en dagtilbudsplads
1.1. Pasningsgaranti
Der er pasningsgaranti i Mariagerfjord Kommune efter dagtilbudsloven § 23. Det betyder, at
Mariagerfjord Kommune garanterer plads i alderssvarende kommunale dagtilbud, når barnet er
mellem 26 uger og skolestart. Det tilstræbes at tilbyde plads ved pasningsbehov. Der garanteres
plads i et dagtilbud med en måneds varsel til den 1. i måneden. Der er ikke garanti for en bestemt
plads og heller ikke garanti for bestemte åbningstider.

1.2. Ansøgning om dagtilbudsplads
Ansøgningen til en dagtilbudsplads sker digitalt. Hvis forældrene ikke kan ansøge digitalt, skal de
kontakte pladsanvisningen. Find link til Digital Pladsanvisning og kontaktinfo her:
www.mariagerfjord.dk/Smaaborn/Bornepasning/Skriv-dit-barn-op-eller-udmeld-dit-barn
Ved ansøgning om dagtilbudsplads angives behovsdato pr. den 1. i en måned.

1.2.1 Hvornår kan børn skrives op til en plads





Børn kan skrives op til et dagtilbud, når barnet har fået et cpr. nr.
Forældrene opfordres til at indsende ansøgningen til Mariagerfjord Kommune hurtigst muligt
efter fødslen og senest 3 måneder før det tidspunkt, de har behov for en plads (behovsdato).
Pladser til dagpleje og vuggestue fordeles 2-3 mdr. før behovsdato.
I forbindelse med opskrivning af barn til et dagtilbud for alderen 0-2 år, henvises forældrene
samtidig til at opskrive barnet til en børnehaveplads eller plads i en integreret institution fra
barnet er 3-6 år. Der tilbydes plads to til tre måneder før barnet fylder 3 år.

1.2.2 Alle børn har ret til et dagtilbud, når barnet er skrevet op til en plads
Forældre har mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud. På
Mariagerfjord Kommunes hjemmeside findes der en oversigt over de forskellige dagtilbud.
Opskrivning til dagtilbud sker via Digital Pladsanvisning, hvor ønskerne skal angives i prioriteret
rækkefølge.

Side 4 af 13

Hvis Mariagerfjord Kommune ikke kan tilbyde en af de dagtilbudspladser, der er ønsket, kan barnet
fortsat stå på ventelisten til de ønskede pladser, indtil der kan ske overflytning ved ledig plads og
efter gældende visitationsregler. Dette skal tilkendegives til Pladsanvisningen, når den tilbudte plads
accepteres. Det er også muligt at skrive barnet op på ny i den Digitale Pladsanvisning til en ønsket
plads, men herved frafalder den oprindelige anciennitet, og den nye opskrivningsdato er gældende.
Forældre har ret til at modtage tilskud til privat pasningsordning og privatinstitution, såfremt de kan
få anvist en plads i dagtilbud. Ved ansøgning til et kommunalt pasningstilbud, skal forældrene anføre,
at der er aftalt pasning med privat pasningsordning eller at barnet er indmeldt i en privatinstitution.
Ansøgningen bliver herefter henlagt og kan tages frem i tilfælde af, at pasningsaftalen brydes. Med
baggrund i Kommunens forsyningsforpligtigelse vil ansøgningen i så tilfælde blive taget frem, og der
vil blive tilbudt et kommunalt dagtilbud til barnet (jf. pasningsgarantien), medmindre der vælges ny
privat pasning.

1.2.3 Pasning på tværs af kommunegrænsen
Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen
fra det tidspunkt, hvor der er givet tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen til brug for dagtilbud.
Det sker på følgende måde:






Ansøgning om en dagtilbudsplads indsendes til hjemkommunen, hvor forældrene samtidig
orienterer om, at de ønsker at benytte en plads i en anden kommune. Når hjemkommunen
har godkendt ansøgningen, får forældrene tilsagn om godkendt tilskud til kommunal pasning
af barnet, som kan benyttes til at få barnet passet i en anden kommune.
Hjemkommunen beregner og opkræver forældrebetaling for pladsen.
Kommunen kan lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner efter særlige
regler, der er anført i dagtilbudsloven.
Alle børn har i forbindelse med flytning til anden kommune ret til at bevare en plads i et
dagtilbud.

1.2.4 Hvornår er dit barn berettiget til en plads






Der kan tilbydes en plads i et kommunalt dagtilbud den efterfølgende 1. i en måned, når
barnet er mellem 26 og 30 uger gammelt.
Der kan ydes tilskud til privat børnepasning den efterfølgende 1. i en måned efter at barnet
er blevet 24 uger gammelt. Der kan ansøges om tilskud til indkøringsperiode for børn under
24 uger, hvis særlige omstændigheder taler herfor.
Et barn er berettiget til børnehaveplads til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.
Barnet kan forblive i børnehave indtil 31. juli samme år som skolestart.
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2. Pasningsmuligheder i Mariagerfjord Kommune
2.1. Kommunale pasningstilbud
0-2 år og 11 mdr.





Dagpleje
Vuggestue
Vuggestue i integrerede børneinstitutioner
Særlig dagtilbud

3 år til skolealder
 Børnehave
 Integrerede børneinstitutioner
 Særlige dagtilbud
Hvilke pladstyper findes der
 Deltidsplads – 30 timer ugl. for forældre der holder barselsorlov (søskende)
 Dagplejeplads – 48 timer ugentligt
 Vuggestue- og børnehaveplads - 51,50 timer ugentligt
 Fleksibel pasning, som er et dagtilbud og tilskud til privat pasning i kombination
 Deltidsplads – 30 timer, sprogmodul for børn der skal lære dansk
Døgnpladser
I Børnehuset Lærkereden i Hadsund findes der mulighed for aften/nat pasning på følgende moduler.
Tilbuddet gælder som tilkøb ud over almindelig pasning.
 0-3 timer
 3-6 timer
 6-9 timer
 Nat pasning

2.2. Privat pasningsordning
Oversigt over private pasningsordninger kan findes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside
www.mariagerfjord.dk
Privat pasningsordning 0-6 år:
 Tilskud til privat børnepasning
 Tilskud til børnepasser i eget hjem (ung pige i huset)

Side 6 af 13

Private institutioner 0 – 6 år:
 Privat vuggestueplads 0 år - 2 og 11 mdr.
 Privat børnehaveplads 3 år - 6 år
Forældre kan lade deres barn indskrive i en privatinstitution. Forældre skal selv rette henvendelse til
institutionen med henblik på optagelse. Barnets bopælskommune giver et tilskud, som udbetales til
den private institution. Eventuelle søskendetilskud eller økonomisk fripladstilskud udbetales ligeledes
til privatinstitutionen med henblik på nedbringelse af forældrenes egenbetaling.
Pladser i private dagtilbud.
 Der ydes tilskud til fuldtidsplads
 Der ydes tilskud til deltidsplads

2.3 Hvilken plads er der behov for?
Når forældre skriver et barn op i Digital Pladsanvisning, skal de blandt andet tage stilling til forskellige
forhold omkring plads og tid. Eksempelvis om der er behov for:








Fuldtidsplads
Deltidsplads i forbindelse med barsel
Kombinationstilbud
Pasning på tværs af kommunegrænsen
Privat pasningsordning
Privatinstitutioner
Døgnpasning

Derudover opfordres forældrene til at overveje følgende:





Hvornår har de brug for plads? (behovsdato)
Hvilket tidsinterval har de brug for pasning i?
Er der søskende til det barn, der skrives op? Dette skal noteres i Digital Pladsanvisning under
”bemærkninger”, hvis forældrene ønsker at benytte sig af søskendefordel.
Er der særlige forhold omkring barnet, der skal indgå i planlægning af tilbuddet? Dette skal
noteres i Digital Pladsanvisning under ”bemærkninger” eller forældrene kan kontakte
pladsanvisningen telefonisk.

Side 7 af 13

2.4 Søskendefordel





Forældre kan benytte sig af muligheden for at få plads i det samme dagtilbud, hvor der er
søskende, hvis der er ledige pladser i det ønskede dagtilbud på det tidspunkt, barnet har
behov for en plads. Ifølge visitationsreglerne vil det søskendebarn, der har stået længst tid på
ventelisten, få første ledige plads. For at søskendefordelen gælder, skal der minimum være
et overlap på en måned i det samme tilbud.
Der er søskendefordel for børn, der er tilmeldt samme folkeregisteradresse.
Tvillinger, trillinger med videre kan få tilbudt plads i samme pasningstilbud.

2.5. Deltidsplads
Fra 1. januar 2019 har forældre, som afholder fravær efter reglerne i barselslovens § 6-10, ret til
deltidspladser på 30 timer med reduceret betaling til deres børn mellem 26 uger og til skolestart.
Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en
reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er
udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet.
Den gældende forældretakst kan findes på www.mariagerfjord.dk
I Mariagerfjord Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes i tidsrummet 08-14.
Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 08 og skal hentes inden kl. 14. Er der brug for
pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

2.6. Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
Familier, med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for åbningstiden, har mulighed for at ansøge
om et kombinationstilbud. Et kombinationstilbud betyder, at forældre kan kombinere en deltidsplads
i enten dagpleje, vuggestue eller børnehave med et tilskud til privat pasning – dette betegnes som
fleksibel pasning i relation til kombinationstilbuddet.
Kombinationen af deltidsplads og fleksibel pasning kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til
et alderssvarende dagtilbud. I Mariagerfjord Kommune er det 48 timer i dagplejen og 51,5 time i
børnehusene.
Den fleksible pasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen i gennemsnit, for at et
kombinationstilbud kan godkendes. Omfanget af dagtilbudspladsen og den fleksible pasning opgøres
månedsvis. Ellers kan kombinationen af de 48 timer i dagplejen og de 51,5 timer i børnehusene ske
fuldstændig fleksibelt.
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Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private
passer.

2.7. Døgnpasning
Forældre kan ved behov tilbydes døgnpasning i Børnehuset Lærkereden i Hadsund. Kontakt
børnehaven direkte for at aftale dette tilbud. Der er mulighed for at aftale enkelte aftener/nætter i
perioder. Blot skal institutionen kende forældrenes behov senest 14 dage før pasningsbehovet.
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3. Fordeling af pladser
I Mariagerfjord Kommune fordeles pladserne til dagpleje, vuggestue og børnehaver efter anciennitet
beregnet ud fra ansøgningstidspunkt jf. dagtilbudslovens § 27 stk. 1, 1. pkt. Det betyder, at en ledig
plads som udgangspunkt tildeles det barn, der har et aktuelt behov og den højeste anciennitet på
ventelisten.
Der er imidlertid forhold, som vægter højere end ancienniteten. Ledige pladser fordeles således i
følgende rækkefølge:
1. Vuggestuebørn, der er indmeldt i integreret børnehus, indmeldes i børnehaven i det samme
børnehus
2. Børn med særlige behov, der er visiteret af en pædagogisk konsulent
3. Søskende til allerede indskrevne børn i institutionen
4. Anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunkt
Derudover tilstræbes det, at indmeldelsen af tosprogede børn maksimalt udgør 30 % i den samlede
børnesammensætning for de enkelte børnehuse.

3.1 Venteliste
Et barn kan optages på ventelisten fra fødselstidspunktet, når barnet har fået tildelt et cpr. nummer.
Ventelisten viser, hvilket nummer barnet har i rækken af børn, hvis forældre har ønsket samme
dagtilbud på det samme tidspunkt (behovsdato). Der kan gå en længere periode, førend forældre
tilbydes en plads i det konkrete dagtilbud, selvom deres barn står nr. 1 eller 2 på ventelisten. Dette
kan skyldes:




At der i en længere periode ikke sker udmeldelser. Dermed opstår der ikke ledige pladser i
dagtilbuddet.
At vuggestuebørn i aldersintegrerede institutioner har ret til børnehaveplads i den
institution, hvor de går i vuggestue.
At barnet rykker tilbage på ventelisten i henhold til fordelingsprincipperne oplistet oven for,
fordi et andet barn af pædagogiske årsager er opprioriteret til en plads i den ønskede
institution eller der er søskendefordel.
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4. Overflytning og fraflytning
4.1 Overflytning fra dagpleje til børnehave
I Mariagerfjord Kommune begynder et barn som udgangspunkt i børnehave, når barnet er 2 år og 11
måneder. Pladsanvisningen sender et tilbud om børnehaveplads. Dette sker efter gældende
visitationsregler med udgangspunkt i de ønsker, forældrene har anført på ansøgningen.
Ønsker forældrene ikke selv en specifik børnehaveplads, tilbydes der en ledig plads i en af de
børnehaver, som ligger tættest på bopælen. Det samme forhold gælder, hvis forældrene ønsker
plads i en eller flere børnehaver, hvor der aktuelt ikke er ledige pladser. Såfremt forældrene alligevel
accepterer pladsen, kan barnet fortsat stå på venteliste med ønske om overflytning til den ønskede
børnehaveplads.

4.2 Overflytning fra vuggestue til børnehave i integreret institution
Hvis et barn er indmeldt i en vuggestue i en integreret institution, er barnet indskrevet i børnehaven,
når barnet er 2 år og 11 måneder.
Forældre kan opskrive deres barn til en anden børnehave end den børnehave, hvor barnet går i
vuggestue. I den situation vil barnet blive visiteret til en plads med samme vilkår som andre børn på
ventelisten. Hvis der ikke kan tilbydes 1. prioritet, tilbydes 2. prioritet osv. Hvis forældre vælger en
anden børnehave end den børnehave, hvor barnet går i vuggestue, er barnet ikke længere garanteret
en plads i børnehaven i den integrerede institution, hvor barnet går.

4.3 Afslag på tilbud
Forældre kan vælge at afslå tilbud om plads i dagtilbud. I så fald kan forældre få et nyt tilbud på
baggrund af samme ansøgning.
Ønsker forældre at genopskrive barnet med nye ønsker eventuelt pr. en anden
behovsdato, vil barnet få ny anciennitet gældende fra genopskrivningstidspunktet.
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4.4 Udmeldelse
Der er udmeldelsesvarsel på en måned fra den 1. i måneden. Hvis forældre eksempelvis laver
udmeldelse d. 15. februar, vil udmeldelsen tidligst gælde pr. 31. marts. Herefter skal forældrene ikke
betale for pladsen længere.
Hvis en familie flytter til en anden kommune eller ud af landet, skal de huske at udmelde deres barn.
Der vil blive afkrævet forældrebetaling indtil den dato, forældrene udmelder barnet.
Udmeldelse af børn i private børnepasningsordninger og privatinstitutioner skal ske direkte til den
private børnepasser, hvis kontrakt ønskes bragt til ophør før tid, eller til privatinstitutionen. Her er
der forskellige opsigelsesvarsler. Dette bør fremgå af den kontrakt, der er indgået.
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5. Fravigelse fra retningslinjerne
Retningslinjerne kan fraviges i forbindelse med lukningerne og omstruktureringer af dagtilbud.
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