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Visitationsregler
Her kan du blandt andet læse om pladsgaranti og regler for ind-/udmelding af dagtilbud.
Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på her, vil vi opfordre dig til at kigge ind på
Slagelse Kommunes hjemmeside under ”Dagtilbud 0-14 år og Skole”. Her kan du finde alle
dagtilbuddene, se de aktuelle takster og priser samt læse svarene på de oftest stillede spørgsmål til
pladsanvisningen.

Anvisningskriterier til plads i
dagtilbud i Slagelse Kommune
I Slagelse Kommune anviser vi dit barn en plads i dagtilbud fra 0-6 år ud fra en garantiliste og en
venteliste.
Børnene bliver optaget på garantilisten eller ventelisten fra ansøgningsdatoen, og det er som
hovedregel ansøgningsdatoen, der er afgørende for, i hvilken rækkefølge børnene på listen tilbydes
en plads.
Hovedreglen kan fraviges under hensyntagen til:


Bedre fordeling i dagtilbud



Søskendefordel i institutionen



Arbejdstidsdispensationer



Særlige pædagogiske hensyn

Du har pladsgaranti
I Slagelse Kommune har vi pladsgaranti. Det betyder, at børn i Slagelse Kommune er garanteret en
plads i et dagtilbud i Slagelse Kommune. Du har pladsgaranti fra dit barn er 26 uger til og
med 4. klasse. Der er ikke pladsgaranti i klub eller SFO2.

I Slagelse Kommune lægger vi vægt på nærhedsprincippet, og vi vil, så vidt det er muligt, tilbyde
en plads i dit nærområde. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at anvise en plads lidt
længere væk fra dit umiddelbare nærområde.
Hvad er en garantidato?
Garantidatoen er den dato, hvor du senest får anvist en plads i en institution eller dagpleje til dit
barn. Garantidato betyder ikke, at du er garanteret plads i en bestemt daginstitution, en bestemt
dagpleje eller et bestemt distrikt.
Hvis du skriver dit barn op mellem den 1. og 15. i en måned, er du garanteret en plads i et
dagtilbud i Slagelse Kommune senest den 15. i den efterfølgende måned.
Hvis du skriver dit barn op mellem den 16. og den 31. i en måned, er du garanteret en plads i et
dagtilbud i Slagelse Kommune senest den 1. efter løbende måned + en måned.
Reglerne er de samme for dig, der allerede bor i Slagelse Kommune, som for dig, der tilflytter vores
kommune.

Bedre fordeling i dagtilbud
Når vi anviser plads, skal vi tage højde for, at der i dagtilbuddet ikke må nyoptages mere end 30 %
børn, der har bopæl i et udsat boligområde.
Det betyder, at hvis en institution har en indskrivningsprocent på mere end 30 % med bopæl i et
udsat boligområde, bliver indskrivning af børn fra det udsatte boligområde til dette dagtilbud
standset, indtil andelen igen er på 30 % eller derunder.

Når du skal skrive dit barn op
Hvis du har behov for en plads til dit barn, skal du sørge for, at dit barn bliver skrevet op via Digital
Pladsanvisning hurtigst muligt. Det er opskrivningsdatoen, der afgør, hvor du placeres på garantiog venteliste.
Pladser visiteres som hovedregel efter opskrivningsdato.

Du kan til hver en tid ændre eller tilføje ønsker til dit barns opskrivning på venteliste til dagtilbud i
Slagelse Kommune.
Vær opmærksom på, at nye ønsker altid vil få en opskrivningsdato svarende til den dato, du
registrerer det nye ønske i Digital Pladsanvisning.
Plejebørn
Plejebørn kan ikke skrives op via Digital Pladsanvisning - du skal i stedet fremsende en e-mail
til dagtilbud@slagelse.dk, hvor du skriver:


Dit plejebarns navn



Dit plejebarns fødselsdag



Behovsdato



Hvilket pasningstilbud du ønsker



Anbringende kommune og afdeling/kontaktperson

Når du bliver tilbudt en plads
Når du modtager tilbud om en plads, skal vi høre fra dig hurtigst muligt og inden 5 hverdage. Hvis
vi ikke hører noget fra dig, vil du blive slettet fra garantilisten. I tilbuddet kan du se, hvordan du
accepterer/afviser pladsen.
SFO/Fritidshjem
Når dit barn går i skole, er der pladsgaranti i SFO/fritidshjem til og med 4. klasse.
Når dit barn skal begynde i skole, skal du tage stilling til, om dit barn skal gå i SFO/fritidshjem.
Barnet kan starte i SFO/fritidshjem den 1. august i det år, hvor barnet starter i skole.
Opskrivningen foretages sammen med skoleindskrivningen.
Fra dagtilbud til skole
Det er ikke muligt at fortsætte i børnehave efter den 31. juli det år, hvor barnet starter i skole.


Barnet bliver automatisk udmeldt den 31. juli det år, hvor barnet starter i skole.



Ønsker du at udmelde dit barn før den 31. juli, skal du selv melde barnet ud.

Når du flytter til eller fra Slagelse
Kommune
Tilflytter
Hvis du er tilflytter og ønsker at få et dagtilbud i Slagelse Kommune, skal du skrive dit barn op via
Digital Pladsanvisning.
Hvis du vil bevare din plads i fraflytningskommunen, bør du kontakte pladsanvisningen i begge
kommuner. Ønsker du at få oplyst prisen, skal du henvende dig til pladsanvisningen i Slagelse
Kommune.
Fraflytter
Hvis du flytter fra Slagelse Kommune, kan du beholde pladsen i Slagelse Kommune, indtil du ønsker
at få tilbudt en plads i din nye kommune. Du bedes rette henvendelse til pladsanvisningen i begge
kommuner.


Hvis du ikke ønsker at beholde pladsen i Slagelse Kommune, skal du huske selv at udmelde
dit barn.

Når dit barn har søskende
Søskende
Hvis det er muligt, vil vi sørge for, at søskende kommer i samme dagtilbud. Hvis du ønsker det, kan
dit barn blive skrevet på en venteliste til den institution, hvor søskende går. Så vil vi tilbyde en
plads der, så snart det er muligt.

Andre forhold
Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt – af hensyn til det enkelte barn – at give nogle særlige
muligheder i forhold til plads i dagtilbud.

Socialpædagogisk friplads
Hvis et barn på grund af særlige forhold skønnes at have et specielt pædagogisk behov for et
dagtilbud, kan kommunen bevilge hel eller delvis fritagelse for betaling. Ansøgning om
socialpædagogisk friplads kan kun finde sted, efter der er søgt om økonomisk friplads. Ansøgningen
sendes til Center for Børn og Unge.
Institutioner med døgnåbent
I Slagelse Kommune er der en begrænset mulighed for døgntilbud. For at komme i betragtning til
døgntilbud skal du løbende kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning før 06.30
og/eller efter 17.00.
Personaleinstitutioner
I Rosenkilde vuggestue og børnehave er 2/3 af pladserne forbeholdt ansatte ved Slagelse
Kommunes handicap- og socialpsykiatritilbud. Det gælder dog kun børn af personale med adresse i
Slagelse Kommune.
I Centralsygehusets vuggestue og børnehave er 2/3 af pladserne forbeholdt ansatte ved Sygehus
Syd, hvilket omfatter forældre, der er ansat på Slagelse, Næstved, Ringsted eller Nykøbing Falster
Sygehus. Her kan indmeldelse af børn af personale med adresse uden for Slagelse Kommune finde
sted, hvis bopælskommunen vil betale den kommunale andel.

Udmeldelse
Udmeldelse af dit barn fra et dagtilbud skal ske med 1 måneds varsel til den sidste i en måned.
Hvis dit barn skal overflyttes fra et kommunalt dagtilbud til et andet, f.eks. ved overgangen fra
dagpleje til daginstitution, skal du ikke melde dit barn ud. Når du siger ja tak til en plads i en ny
daginstitution i kommunen, sker udmeldelsen af det tidligere dagtilbud helt automatisk.
Hvis dit barn skal skifte fra et kommunalt pasningstilbud til et privat pasningstilbud, skal du selv
melde dit barn ud.
Dit barn vil automatisk blive udmeldt af børnehaven pr. 31. juli, hvis barnet starter i skole efter
sommerferien.
Udmeldelse af SFO kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere i henhold til
forældreansvarsloven § 3.

En opsigelse af et kombinationstilbud betragtes ikke som en udmeldelse. Barnet er herefter fortsat
indmeldt i dagtilbuddet på almindelige vilkår.
Hvis du ønsker at melde dit barn ud, skal du benytte Selvbetjening/Børnepasning - Digital
Pladsanvisning.

