
 

 Side 1 af 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra  

1. januar 2019. 

 

Disse retningslinjer omfatter opskrivning og anvisning af dagtilbudspladser til 

Faxe Kommunes dagpleje, aldersintegrerede daginstitutioner, børnehaver 

og SFO, fritidshjem og fritidsklubber ifølge Dagtilbudsloven og 

Folkeskoleloven. 

 

Pladsanvisningen i Faxe Kommune sørger for visitering af børn, der ønskes 

optaget i dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, SFO og fritidsklubber. 

 

Indhold:  

 

 Pasningsgaranti 

 Hvordan skriver jeg mit barn op? 

 Visitering  

 Faxe Kommunes pasningstilbud 

 Indmeldelse 

 Udmeldelse 

 Forældrebetaling 

 Søskendetilskud 

 Fripladstilskud 

 Lukkedage  

 Deltidspladser 

 30 timers deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov 

 Kombinationstilbud 

 Tilskud til privat børnepasning 

 Tilskud til pasning af egne børn (ordningen ophørte i 2008) 

 Frit valg over kommunegrænsen 

 Dispensation for anvisning efter anciennitetsprincippet 

 Klageinstans 

 Ikrafttrædelse 

 

 

Pasningsgaranti. 

Faxe Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Det 

betyder, at Faxe Kommune skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud 

til alle børn i aldersgruppen fra 26 uger og til afslutning af 3. klasse.  

 

Garantien dækker over en plads i et alderssvarende tilbud og sikre ikke en 

bestemt plads hos en dagplejer, en vuggestue, en børnehave eller en 

plads i et bestemt dagtilbud eller område.  

Center for Børn & Undervisning 

Undervisning 
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Pasningsgarantien dækker over, at et barn med behov for en 

dagtilbudsplads tilbydes en plads senest 3 måneder efter den dag, hvor 

der er ansøgt om optagelse.  

 

Pasningsgarantien bortfalder, hvis man som forældre ikke ønsker at tage 

imod et tilbud om en plads. Herefter er det muligt, at ansøge på ny om en 

plads og dermed være omfattet af en ny 3 måneders garantiperiode. 

Dette gælder også, hvis man ændrer sin behovsdato. 

 
Det er muligt at lade sig skrive op til den ønskede dagplejer, dagtilbud, SFO 

eller fritidshjem og komme på en venteliste, hvis ikke der er plads. 

 
Hvis der søges om optagelse i direkte forlængelse af barselsorloven af de 

26 uger har Faxe Kommune en frist på yderligere fire uger til, at finde en 

dagtilbudsplads. 

 

Hvordan skriver jeg mit barn op? 

Ansøgning om en plads i dagtilbud skal ske via den Digitale Pladsanvisning.  

 

Hvis du som forældre ikke kan ansøge via den Digitale Pladsanvisning er 

det muligt, at kontakte pladsanvisningen, som tager stilling til om 

ansøgningen kan indgives på anden vis jf. dagtilbudslovens § 27 a. 
 
Ansøgning om optagelse kan tidligst ske, når barnet er født.  

 

Barnets anciennitet vil altid være ansøgningsdatoen. 

 

 

Visitering. 

Børn optages efter ansøgningsdato. Det barn som har stået længst på 

ventelisten får første ledige plads. Pladsen tilbydes så vidt muligt til den 

dato forældrene ønsker det, og senest til garantidatoen. 

 

I integrerede dagtilbud fortsætter barnet automatisk i samme dagtilbud, 

når barnet skal flyttes fra vuggestue til børnehave.  

 

Søskende og sammenbragte børn med samme adresse, har fortrinsret til 

plads i samme dagpleje/dagtilbud som ældre søskende er optaget i, 

såfremt der er en ledig plads.  

 

I familier med sammenbragte børn med samme adresse bedes du som 

forældre kontakte pladsanvisningen i forhold til søskendefordel. 

 
Faxe Kommunens pasningstilbud. 

 

0-2 år: 

Der tilbydes dagpleje eller vuggestue. 

 

3 år til skolestart: 

Der tilbydes børnehaveplads fra den første i den måned, hvor barnet fylder 

3 år. 

 

SFO I - 0. - 3. klasse: 

Der tilbydes SFO fra den 1. juni i det år, hvor 0. klasse påbegyndes. 

 

Fritidshjem: 
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Der tilbydes fritidshjem på Troelstrupgård fra den 1. juni i det år, hvor 3. 

klasse påbegyndes. 

 

SFO II 4.-5. klasse: 

Der tilbydes SFO II for børn i 4. og 5. klasse fra den 1. juni i det år, hvor 4. og 

5. klasse påbegyndes. 

 

Fritidsklub 4. -5. klasse: 

Der tilbydes fritidsklub på Troelstrupgård for børn i 4. og 5. klasse fra den 1. 

juni i det år, hvor 4. og 5. klasse påbegyndes. 

 

SFO III - 6.-7. klasse: 

Der tilbydes SFO III fra den 1. juni i det år, hvor 6. og 7. klasse påbegyndes. 

 

Ændring af SFO II og SFO III fra den 1. august 2019: 

SFO II udvides til også at omfatte 6. klasse og SFO III ophør. Det er derfor 

ikke muligt, at tilbyde pasning til børn i 7. klasse fra 1. august 2019. 

 

Morgenpasning. 

Der tilbydes tilkøb af morgenpasning ved indmeldelse i SFO. For 

indmeldelse kontakt pladsanvisningen. 

 

Indmeldelse. 

Pladsanvisningen tilbyder en plads til det barn, der står øverst på 

ventelisten. Tilbuddet sendes via den Digitale Pladsanvisning. 

 

Såfremt der ikke er plads i den ønskede institution, tilbydes der en 

alderssvarende plads i en af kommunens øvrige dagtilbud. Det er muligt, at 

forblive på venteliste til den ønskede dagplejer eller dagtilbud med mindre 

andet aftales. 

 
Udmeldelse. 

Udmeldelse foretages via den Digitale Pladsanvisning med løbende 

måned + 1 måned.  

 

Barnet skal ligeledes udmeldelse ved overflytning til private dagtilbud og 

privatskoler. 

 

I det år hvor barnet starter i SFO og folkeskole, udmelder pladsanvisningen, 

som udgangspunkt barnet af børnehaven den 31. maj. 

 

Forældrebetaling. 

Faxe Kommune opkræver forældrebetaling efter den type pasning barnet 

er indmeldt i.  

 

Betalingen opkræves månedsvis forud i 12 måneder, dog opkræves der for 

de integrerede institutioner børnehavetakst fra den 1. i den måned barnet 

fylder 3 år. 

 

Såfremt betalingen udebliver, udsendes der en rykker, og der tilskrives et 

rykkergebyr. Hvis opkrævningen stadig ikke betales, overgår kravet uden 

yderligere varsel til SKAT, som herefter sørger for inddrivelsen. 
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Byrådet fastsætter forældrebetalingen pr. måned for ét år ad gangen, og 

meddeler dette inden udgangen af november måned. Ændringen træder 

i kraft pr. 1. januar i det følgende år. 

 

Søskendetilskud. 

Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige 

pladser. Søskendetilskud gælder også ved sammenbragte børn med 

samme adresse. Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i fritidsklub, SFO II 

og SFO III. 

 

Søskendetilskud beregnes automatisk. 

 

Fripladstilskud. 

Ansøgning om hel- og eller delvis økonomisk friplads kan ansøges, hvis 

husstandsindkomsten ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænse. 

Grænsen oplyses hvert år af Børne- og Undervisningsministeriet. 

 

Det er muligt, at søge via den digitale pladsanvisning. 

 

Det er ligeledes muligt, at søge om socialpædagogisk friplads, hvis der er 

særlige sociale- og pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet 

vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbud, fritidshjem eller SFO. 

Ansøgningen kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside.  

 

Fripladstilskud ophører ved fraflytning fra Faxe Kommune. 

 

Lukkedage.  

 

• 3 dage før påske 

• Fredag efter Kristi Himmelfartsdag 

• Den 24. december til den 31. december (begge dage inkl.) 

• En uges sammenhængende ferielukning. 

 

På lukkedage tilbydes fællespasning til børn omfattet af pasningsgarantien. 

 
Deltidsplads i børnehave. 

En deltidsplads i børnehave er på 25 timer om ugen og med mulighed for 

deltagelse i heldagsarrangementer, udflugter, koloni og lignende på lige 

fod med heldagsbørnene. Tidsrummet for anvendelse af en deltidsplads 

fastlægges af det enkelte dagtilbud i samarbejde med 

forældrebestyrelsen. 

 

Hvert dagtilbud har mulighed for, at have 5 % deltidspladser, hvorfor der 

kan forekomme venteliste til en deltidsplads. 

Opskrivning til en deltidsplads skal ske via den Digitale Pladsanvisning. 

 

30 timers deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov § 27 b.  

Det er muligt at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i både kommunale, 

selvejende, udliciterede daginstitutioner og private institutioner og 

kommunale- og privat dagpleje (ikke at forveksle med tilskud til privat 

pasningsordning) hvis en eller begge forældre afholder minimum 7 timers 

fravær om ugen i medfør af barselsorlov- eller forældreorlov.  

 

 

 

 

 

 

Center for Børn & Undervisning 

Undervisning 
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Kombinationstilbud. 

Det er muligt at have en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med et 

tilskud til fleksibel pasning grundet arbejdsbetinget pasningsbehov uden for 

dagtilbuddenes almindelige åbningstid. 

 
Tilskud til privat børnepasning. 

Forældre, der er blevet tilbudt en dagtilbudsplads til børn i alderen fra 24 

uger og indtil den først i den måned barnet fylder 3 år, kan vælge en privat 

pasningsordning. Det vil sige, at forældre kan finde en anden person til at 

passe deres barn og få tilskud til lønnen. 

Der kan gives et tilskud på 75 % af udgiften til børnepasning, dog max et 

beløb, som fremgår af kommunens takstblad (findes på kommunens 

hjemmeside). Der kan først udbetales tilskud fra det tidspunkt, hvor barnet 

er skrevet på venteliste og er berettiget til en plads i et kommunalt 

dagtilbud, dvs. fra garantidatoen.  

 

Tilskud til pasning af egne børn er ophørt i Faxe Kommune. 
Byrådet besluttede den 11. september 2008, at der ikke længere kan ydes 

tilskud til pasning af egne børn, i henhold til Dagtilbudsloven. 

 
Frit valg over kommunegrænser. 

Som forældre kan man frit vælge et dagtilbud i anden kommune og tage 

tilskuddet med jf. § 19 i dagtilbudsloven. Tilskuddet svarer til den udgift, som 

opholdskommunen har til et tilsvarende pasningstilbud. 

Hvis pladsen i den anden kommune er dyrere end opholdskommunen skal 

forældrene selv betale differencen og taksten kan derved blive højere end 

opholdskommunens takster. 

 

Når et barn optages i et SFO i en anden kommune så er det den dyreste 

takst der vil være forældrebetalingen jf. § 36 stk. 7 i folkeskoleloven.  

 

Man skal selv som forældre rette henvendelse til den kommune, hvor man 

ønsker sit barn optaget. Ved fraflytning og optagelse i et dagtilbud i anden 

kommune, skal forældrene selv udmelde deres barn via den Digitale 

Pladsanvisning i Faxe Kommune. 
 
Det er muligt som kommune, at lukke ventelisten for optagelse af børn fra 

andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige 

hensyn til børn fra egen kommune. 

 

Dispensation for anvisning efter anciennitetsprincippet. 

Ved ganske særlige tilfælde kan der søges om dispensation for at afvige 

fra de politiske vedtagne anvisningsregler til dagtilbud i Faxe Kommune. 

Det er muligt som forældre eller fagpersoner omkring barnet, at søge om 

en plads i dagtilbud som vil blive behandlet i Center for Børn & 

Undervisning. 

 

Der kan gives dispensation til en dagtilbudsplads ved sygdom, handicap, 

særlige pædagogiske og eller psykosociale forhold. Der gives ikke 

dispensation til forældres arbejds- og uddannelsesforhold eller økonomiske 

forhold herunder hensynet til transporttid. 

 

Afgørelse om dispensation kan ifølge Dagtilbudsloven ikke påklages til 

anden administrativ myndighed. 
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Klageinstans. 

Eventuelle forældreklager indgives skriftligt til Centerchefen for Børn & 

Undervisning, som behandler klagen. 

Principielle sager forelægges Børn- og Læringsudvalget til udtalelse. 

 

Ikrafttrædelse. 

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud, fritidshjem og SFO i Faxe Kommune 

er gældende fra 1. januar 2019 og godkendt af Børn og Læringsudvalget. 

 

 

 


