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Retningslinjer for kombinationstilbud – fleksibel pasning i Varde
Kommune
Forældre som har behov for pasning af deres barn udenfor almindelig åbningstid i kommunens
dagtilbud, har mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat
børnepasning. Fleksibel børnepasning kan være en person, forældrene selv ansætter eller en
eksisterende pasningsordning, hvor barnet kan blive passet.
Tilbuddet omfatter kommunale, selvejende og privatinstitutioner samt kommunal dagpleje.
Formål:
Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at
skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældrene har skiftende
arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes
normale åbningstid.
Hvem kan ansøge:
Kombinationstilbuddet kan gives til familier, hvor begge forældres beskæftigelse medfører et
dokumenteret arbejdsbetinget pasnings behov udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid.
En familie kan bestå af en enlig forsørger, to samboende forældre eller barnets bopælsforælder og
dennes samlever/ægtefælle.
Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en
fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.
En fuldtidsplads i en kommunal daginstitution udgør 52,5 timer.
En fuldtidsplads i kommunal dagpleje udgør 48 timer.
Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer i ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang
af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4
uger.
Forældre skal kunne dokumentere det arbejdsbetingede pasningsbehov. Dokumentationen kan
bestå af en arbejdsgivererklæring, en mødeplan eller lignende, som skal indsendes i forbindelse
med ansøgningen.
Forældre, der er selvstændigt erhvervsdrivende, skal ligeledes udarbejde en 4 ugers mødeplan og
udfylde en tro og love erklæring. (Link til tro og love erklæring).

Hvis barnet er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, er
forældrene ikke berettiget til et kombinationstilbud.
Godkendelse af den fleksible passer:
Forældre har mulighed for at benytte en eksisterende pasningsordning eller selv finde og ansætte
en fleksibel børnepasser. Den fleksible børnepasser skal godkendes af kommunen og skal selv
ansøge om godkendelsen hos kommunen. Godkendelsesproceduren er den samme som ved
godkendelse af private pasningsordninger i kommunen, herunder er den fleksible pasningsordning
omfattet af følgende krav:
Hovedsproget i den fleksibel pasningsordning skal som udgangspunkt være dansk.
Den fleksible børnepasser skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige
danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar of forståelse
for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed,
evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske
samfund.
Tilsyn:
Varde Kommune skal føre tilsyn med den fleksible pasning. Forældre skal være opmærksomme på
at kommunen ingen arbejdsgiverforpligtelser har i forhold til den børnepasser de ansætter. Det er
alene forældrene, der indgår aftale om børnepasning, der har arbejdsgiverforpligtigelsen jf.
godkendelseskriterierne. LINK til godkendelseskriterierne på hjemmesiden.
Ansøgning:
Ansøgningen skal sendes til Varde Kommune.
Ansøgningen skal vedhæftes dokumentation for det arbejdsbetingede behov for pasning udover
almindelig åbningstid for 4 sammenhængende uger (evt. en mødeplan)
Ansøgningen skal vedhæftes pasningsaftale/kontrakt mellem forældrene og den fleksible
børnepasser. Varde Kommune skal godkende aftalen.
Opsigelse:
Er barnet allerede indmeldt i dagtilbud, er der en måneds opsigelse til den 15. eller den sidste dag
i måneden inden kombinationstilbuddet kan træde i kraft. Har barnet endnu ikke fået plads, følges
de almindelige pladsanvisningsregler, som i Varde Kommune er max 3 måneder.

Samarbejdet med barnets dagtilbud:
Personalet i dagtilbuddet har ansvar for at sikre alle børne trivsel, læring og udvikling i de timer
børnene opholder sig der.

Det er derfor vigtigt, at forældre og dagtilbud samarbejder tæt om barnet, og at dagtilbuddet
kender barnets mødetider, så de kan tilgodese det enkelte barns behov i dagtilbuddet.
Takster og tilskud:
Der ydes tilskud op til 75 % af udgifterne til den fleksible børnepasser jf. de af byrådet godkendte
takster. Forældre kan ikke få tilskud, hvis de er på barsel. Forældrene skal hver måned indsende
dokumentation for udgifter til fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales den 1. i måneden.
Ophør af tilbuddet:
Når forældre ikke længere ønsker at benytte kombinationstilbuddet, skal de give pladsanvisningen
skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre.
Afbrydes ordningen er barnet garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er
indskrevet.
Hvis forældre gør brug af pladsen i dagtilbuddet flere timer end det, der er aftalt kan Varde
Kommune opsige kombinationstilbuddet.
Klageadgang
Beslutning om ikke at godkende en fleksibel børnepasser/pasningsordning eller en godkendelse
inddrages, fordi gældende krav ikke efterleves, kan ikke indgives til anden administrativ
myndighed.

Godkendt i Udvalget for Børn og Læring 9. Oktober 2018.

