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Opskrivning
Hvis du ønsker, at dit barn skal skrives på venteliste, skal du gøre det elektronisk på minpladsanvisning.dk.
Der er én venteliste pr. dagtilbud/dagpleje, og du kan vælge at skrive dit barn op til alle de
dagtilbud/dagplejere, du ønsker. Vær opmærksom på at alle ønsker er sidestillet, hvilket vil sige, at alle
ønsker vægter lige højt.
Når du søger om plads, skal du oplyse fra hvilken dato, du har behov for pladsen til dit barn. Du vil tidligst få
tilbudt en plads fra denne dato.

Indplacering på ventelisten
Dit barn får anciennitet på ventelisten fra den dato, du skriver barnet op.
Hvis dit barn skrives op senest tre måneder efter fødslen, vil det få sin fødselsdato, som anciennitet, og få
tilbudt plads i forlængelse af barslen.
Er dit barn mere end tre måneder gammelt, når du skriver det på ventelisten, vil det få anciennitet fra
opskrivningstidspunktet, og anvist plads senest tre måneder efter, hvis det har aktuel behovsdato.

Pasningsgaranti
Pasningsgarantien svarer til, at dit barn får tilbudt plads senest tre måneder efter, det er skrevet på
ventelisten og har aktuel behovsdato. Dog tidligst fra det er 30 uger gammelt.
Hvis dit barn får tilbudt en garantiplads, har det ret til at blive stående på venteliste til et af de dagtilbud, du
har skrevet dit barn op til uanset, om du takker ja eller nej til garantipladsen. Hvis du fortsat ønsker dit barn
på venteliste til ét ønske, skal du kontakte pladsanvisning.
Dit barn vil få tilbudt en garantiplads, hvis der ikke er en ledig plads i en af de dagtilbud, du har ønsket, når
dit barn har behovsdato.

Tilbud om plads
Dit barn vil få tilbudt plads, når der er en ledig plads i den aldersgruppe, du har søgt og dit barn samtidig
står øverst på ventelisten og har aktuel behovsdato.
Hvis pladsen tilbydes i en af de dagtilbud, du selv har ønsket, slettes dit barn af eventuelt andre ventelister
til samme aldersgruppe.

Svarfrist
Du har fem (kalender)dage til at svar på tilbuddet om plads. Svarer du ikke inden for fristen eller takker nej
til pladsen, tilbydes pladsen til det næste barn på ventelisten.

Du har mulighed for at besøge dagtilbuddet, inden du svarer på tilbuddet. Blot skal svarfristen på de fem
dage overholdes.
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Konsekvenser ved at takke nej til en plads
Hvis du takker nej til et tilbud om plads, også selv om det er en plads, du selv har ønsket, vil dit barn fortsat
kunne bevare sin anciennitet på ventelisten til ét ønske, men vil ikke længere være omfattet af
pasningsgarantien. Du skal kontakte pladsanvisningen, hvis du ønsker at dit barn skal blive stående på
ventelisten.

Hensyn til søskende
Der er tale om et hensyn, ikke en fortrinsret. Det betyder, at hvis dit barns søster eller bror går i et
dagtilbud, er det muligt for dit barn at rykke frem på ventelisten, hvis kommunen samtidig kan tilbyde det
eller de børn, der står foran på ventelisten et andet relevant dagtilbud til de børns behovsdato. Er det ikke
muligt, vil dit barn ikke kunne opnå søskendehensyn.
For tildeling af søskendehensyn skal børnene minimum kunne gå i samme dagtilbud i fire måneder.

Tilflyttere
Hvis du flytter til kommunen, vil dit barn få anciennitet fra den dato, det skrives på ventelisten.
Hvis ventelisten er lukket for udenkommunale børn, vil du alligevel kunne skrive dit barn på venteliste, fra
det tidspunkt du kan dokumentere, at du og dit barn flytter til kommunen. Dokumentationen kan være en
lejeaftale eller en købsaftale.
Dit barn vil få tilbudt plads et sted i kommunen senest tre måneder efter opskrivningen, hvis dit barn har
aktuel behovsdato.

Skift mellem ventelister i samme alderskategori
Har dit barn fået plads i et dagtilbud, som du har ønsket, og du efterfølgende ønsker at flytte det til et
andet dagtilbud, skal du skrive dit barn op på ny til ét dagtilbud. Ancienniteten vil være opskrivningsdatoen.
Dit barn vil ikke være omfattet af pasningsgarantien ved flytning mellem to dagtilbud.

Fravigelse af visitationskriterierne
Visitationskriterierne kan efter en konkret vurdering fraviges, hvis særlige pædagogiske eller sociale forhold
taler for det. Du kan kontakte Pladsanvisningen for yderligere information.
Visitationskriterierne kan desuden fraviges på baggrund af særlige hensyn til aldersfordeling, køn og
etnicitet i dagtilbuddet.

Plads i andre kommuner
Du har mulighed for at søge om plads til dit barn i en anden kommune, hvis denne ikke har lukket for
ventelisten. Opskrivning og anvisning af plads i en anden kommune, sker efter den pågældende kommunes
retningslinjer.
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Dit barn kan stå til overflytning til én specifik plads, selvom det har fået plads efter pasningsgarantien enten
i Køge Kommune eller i en anden kommune.

Private pasningsordninger
En plads i privat pasning eller pasning af eget barn er et tilbud, der er ligestillet med en plads i et dagtilbud.
Dermed er pasningsgarantien opfyldt.
Hvis dit barn samtidig står opskrevet til en anden plads, vil det få tilbudt plads, når det både har anciennitet
og behovsdato til at få tilbudt en plads, og der samtidig er en ledig plads i det dagtilbud du ønsker.
Er dit barn ikke skrevet på venteliste ved ordningens udløb, kan du vælge at skrive dit barn op via
minpladsanvisning.dk. Dit barn vil få anciennitet fra den dato, du skriver det på venteliste og vil få tilbudt i
overensstemmelse hermed. Det vil ikke nødvendigvis være der, hvor du ønsker plads, hvis der ikke er en
ledig plads, på anvisningstidspunktet.

Deltidsplads på 30 timer i forbindelse med barsel
Hvis du er på barsel, har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til eventuel
søskende i din husstand, hvis de er mellem 30 uger og indtil skolestart mod reduceret forældrebetaling.
Du kan benytte en deltidsplads, hvis dit barn er indmeldt i enten en kommunal-, selvejende, pulje- eller
privat institution eller i dagplejen.
Det er en forudsætning, at du og dit barn har samme folkeregisteradresse for at opnå ret til en deltidsplads.
Holder du fravær efter barselsorloven, kan du få en deltidsplads til familiens øvrige børn under graviditeten
og efter fødslen. Det gælder også, hvis du har valgt at genoptage arbejdet delvist, eller afholder fravær i
forbindelse med adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov mv.
Er du på barsel, kan dit barn få en deltidsplads 30 timer om ugen i én sammenhængende periode. Hvis
begge forældre afholder barsel i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én periode.
Ønsker du en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution, hvor barnet allerede er
indmeldt, skal du ansøge kommunalbestyrelsen i Køge Kommune om godkendelse af tilskud til pasning
svarende til fuld tid. Det skal ske senest to måneder før deltidspladsen ønskes. Kontakt Pladsanvisningen
for yderligere information.

30 timers pladser som modulordning
Et deltidsmodul betyder, at barnet maksimalt kan benytte et dagtilbud i 30 timer om ugen mod nedsat
forældrebetaling. Deltidsmodulet gælder ikke i dagplejen. For at gøre brug af et deltidsmodul er det en
forudsætning, at barnet i forvejen er indmeldt i et dagtilbud.
Ønsker du at gøre brug af et 30 timers modul, skal du aftale konkret med lederen af dagtilbuddet, hvordan
de 30 timer fordeles på ugen, og I skal indgå en skriftlig aftale, som lederen sender til Pladsanvisningen.
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Aftalen skal indgås en måned inden aftalen træder i kraft til den 1. i den efterfølgende måned og skal gælde
i minimum tre måneder. Ønsker du et 30 timers modul fra den dag, dit barn begynder i dagtilbuddet, skal
du aftale det med lederen af dagtilbuddet straks efter accept af pladsen.

Garantiplads
En garantiplads sikrer, at dit barn kan vende tilbage til samme dagtilbud, hvis du udmelder det i en periode
på mindst 3 måneder. For at få en garantiplads skal dit barn have været indmeldt i dagtilbuddet i mindst 3
måneder.
Er dit barn i dagpleje er der ikke garanti for, at det kan vende tilbage til samme dagplejer.
Opsigelse af ordningen kan kun ske til den 15. eller den sidste dag i måneden med én måneds varsel.

Kombinationstilbud
Kombinationstilbuddet består af to dele – en deltidsplads i et dagtilbud og fleksibel pasning uden for
dagtilbuddets åbningstider.
Ordningen kan kun benyttes af enlige forældre eller forældrepar, hvor begge har et dokumenteret
arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets normale åbningstid. Den fleksible pasning, det vil
sige den pasning, der foregår uden for dagtilbuddet, skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit –
set over en fire ugers periode. Samlet set må tiden i dagtilbuddet og i den fleksible pasning ikke overstige
en fuldtidsplads. Der er ikke noget loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, den fleksible
pasning må udgøre af en fuldtidsplads.
Ønsker du at benytte et kombinationstilbud, skal du ansøge om dette elektronisk via minpladsanvisning.dk.

Udmeldelse af dagtilbud
Hvis dit barn skal meldes ud af sit dagtilbud, skal du gøre det elektronisk med en måneds varsel til den 15.
eller den sidste dag i en måned via minpladsanvisning.dk.
Hvis dit barn rykker fra vuggestue/dagpleje til børnehave internt i kommunen, udmeldes dit barn
automatisk.
Er dit barn indmeldt i en privat institution eller i en anden kommune, skal du udmelde dit barn der.
Hvis dit barn rykker fra børnehave til SFO internt i Kommunen, udmeldes dit barn automatisk. Hvis dit barn
skal i privat SFO gælder reglen med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i en måned via
minpladsanvisning.dk.
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