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Retningslinjer for deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov
Forældre, på barselsorlov har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer i et dagtilbud til børn i
husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart, mod reduceret betaling.
Tilbuddet omfatter kommunale, selvejende og privatinstitutioner samt kommunal dagpleje.
Deltidspladsen er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler ved optagelse af børn i
dagtilbud, regler om pasningsgaranti, og flytning af børn i dagtilbud.
Er barnet allerede indmeldt i dagtilbuddet, gælder de almindelige opsigelsesregler på en måned til den 1. i
måneden, før deltidspladsen kan træde i kraft.
Deltidspladsen på 30 timer om ugen er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, samt
reglerne om den pædagogiske læreplan. Det betyder, at børn, der har en deltidsplads 30 timer i ugen, også
skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af
dagen i dagtilbuddet.
Forældre har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer i ugen i den periode, forældrene afholder fravær
efter barselsloven. Det betyder, at forældre kan få en 30 timers plads under graviditeten samt efter fødslen.
Mulighed for en 30 timers deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist,
ligesom det omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær og fravær
under forældreorlov. Dog skal forældre, der genoptager arbejdet, som minimum afholde fravær svarende til
7 timer om ugen, før de har mulighed for en deltidsplads.
Alle kommunale og private dagtilbud er omfattet af tilbuddet.
Deltidspladsen skal være for én sammenhængende periode pr. barn.
Deltidspladsen starter den 1. i måneden og ophører den sidste dag i måneden, hvor retten til orlov udløber.
Retten til deltidslads ophører, hvis orloven afbrydes eller på anden vis ophører. Deltidspladsen kan bevares,
hvor orloven afbrydes af en mindre periode end 5 uger.
Hvis forældrene konverterer deltidspladsen til en fuldtidsplads i mere end 5 uger under fraværet, bortfalder
retten til en deltidsplads med reduceret betaling.
Rammen for deltidspladsen på 30 timer i ugen tilrettelægges i samarbejde med dagtilbuddet.
Forældre har pligt til at oplyse pladsanvisningen om, at orloven afbrydes i mere end 5 uger eller på anden
måde ophører. Meddelelse om afbrydelse eller ophør skal være Pladsanvisningen i hænde 1. måned før
afbrydelsen eller ophøret træder i kraft.
Forældre skal i ansøgningen angive den periode de ønsker deltidspladsen.
Forældrene skal give pladsanvisning besked, hvis der sker ændringer i forhold til det aftalte.
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Forældrene skal dokumentere, at de afholder fravær efter barselsloven. Dokumentationen kan f. eks. bestå af
kopi af vandrejournal, hvori fødselstidspunktet fremgår, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller
lignende.
Optagelse i en deltidsplads 30 timer om ugen er sidestillet med optagelse i dagtilbud efter dagtilbudslovens
§ 26, stk. 1, og afgørelser om optagelse i deltidspladser følger dermed dagtilbudslovens regler, hvorefter der
ikke kan klages over optagelse
Hvis forældrene ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution skal forældrene
ansøge i opholdskommunen senest 2 måneder før, forældrene ønsker deltidspladsen.
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