NOTAT
Retningslinjer for deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov
Hvis I er på barsels-/forældreorlov og samtidig har et ældre barn, der går i dagtilbud, har I fra 1.
januar 2019 ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til jeres barn, mod en reduceret egenbetaling.
Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for jer som forældre, som ønsker at
tilbringe mere tid med jeres børn mens I er på barsels-/forældreorlov.
Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn i husstanden, fra de er 26
uger gamle og indtil skolestart. Deltidspladsen stilles til rådighed i det dagtilbud, som jeres børn
er indskrevet i.
Tilbuddet gælder for børn i kommunale og selvejende dagtilbud, dagpleje og private dagtilbud.
Deltidspladserne er omfattet af Dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, formålet for
dagtilbud, regler om en pædagogisk læreplan samt regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn i dagtilbud m.m.
Hvem er berettiget til en deltidsplads?
Hvis I er på barsels-/forældreorlov, jf. Barselsloven, har I ret til at få en deltidsplads til jeres børn
i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Muligheden gælder også, hvis I vælger at genoptage arbejdet delvis samt hvis I afholder fravær fra jeres arbejde i forbindelse med udskudt fravær m.v.
I hvilket tidsrum kan deltidspladsen benyttes?
Med en deltidsplads kan jeres barn maksimalt benytte pladsen i dagtilbuddet 30 timer pr. uge.
Placering af timerne aftales nærmere mellem jer som forældre og dagtilbuddet i forbindelse med
at I ansøger om en deltidsplads. Dagtilbuddet planlægger personalets arbejdstid efter, hvornår
børnene er der. Derfor er det vigtigt, at I overholder de aftalte komme- og gåtider.
Hvad koster en deltidsplads?
I kan se de gældende priser for en deltidsplads på kommunes hjemmeside.
Læs mere på www.slagelse.dk, under Pladsanvisningen.
Hvis I har en økonomisk friplads, vil den også gælde for børn med en deltidsplads.
Hvordan ansøger man om en deltidsplads?
Hvis I vil ansøge om en deltidsplads i forbindelse med barsels-/forældreorlov, skal I sende en
mail til Pladsanvisningen, via Slagelse Kommunes hjemmeside.
Mailen skal indeholde følgende oplysninger:
•
•

Navn og cpr-nr. på det/de barn/børn, som der ansøges om deltidsplads til
Perioden, hvor I ønsker en deltidsplads
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•
•

Det tidsrum, som I ønsker at de 30 timer om ugen skal placeres i
Dokumentation for afholdelse af barsels-/forældreorlov (skal vedhæftes som bilag)

Dokumentation for afholdelse af barsels-/forældreorlov kan for eksempel være kopi af vandrejournal, hvori det forventede fødselstidspunkt fremgår, en aftale med arbejdsgiver om udskudt
barsel, forældreorlov eller lignende.
Når Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen, vil de tjekke oplysningerne og kontakte det
dagtilbud jeres barn er indskrevet i, for at bekræfte aftalen.
Hvis Pladsanvisningen har fået den dokumentation de har brug for, så vil I modtage en bekræftelse i e-Boks på, at deltidspladsen er bevilget.
Ansøgning om deltidsplads er omfattede af Slagelse Kommunes garantiregler for dagtilbud. Du
kan læse garantireglerne på Slagelse Kommunes hjemmeside under pladsanvisningen.
Deltidspladsen kan dog tidligst træde i kraft, den dato jeres barsels-/forældreorlov begynder.
Afbrydelse/ophør af deltidspladsen
I har ret til deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis I som forældre afholder
fravær fra arbejde i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende
periode. Hvis I afbryder orloven i mere end 5 uger, har I ikke længere ret til en deltidsplads til
barnet, og retten til på et senere tidspunkt at afholde en deltidsplads med reduceret betaling
bortfalder.
Når den periode for deltidspladsen, som I har angivet i ansøgningen er slut, så bortfalder retten
til deltidsplads automatisk og pladsen bliver ændret til en fuldtidsplads fra dagen efter.
Hvis I, undervejs i jeres barsels-/forældreorlov, ønsker at afbryde deltidspladsen før tid, skal I
oplyse det til Pladsanvisningen hurtigst muligt. Pladsanvisningen vil så sørge for at deltidspladsen
bliver ændret til en fuldtidsplads fra den dato I har brug for fuldtidspladsen.
Hvis I ikke overholder de aftalte komme- og gåtider, eller på anden måde ikke overholder betingelserne for deltidspladsen, kan Pladsanvisningen ophæve jeres barns deltidsplads med øjeblikkelig virkning.
Oplysningspligt
Hvis I afbryder orloven eller af anden grund ikke længere opfylder betingelserne for retten til deltidsplads, skal I oplyse det til Pladsanvisningen hurtigst muligt.
Særligt for deltidspladser i anden kommune og i private dagtilbud
Hvis I ønsker en deltidsplads til jeres barn i et dagtilbud i en anden kommune eller i et privat
dagtilbud, skal I sende en mail til Pladsanvisningen i Slagelse Kommune, senest 2 måneder før I
ønsker deltidspladsen. Mailen skal indeholde de samme oplysninger, som er beskrevet under
’Hvordan ansøger man om en deltidsplads?’.
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Når I oplyser hvilket tidspunkt I ønsker, at de 30 timer om ugen skal placeres i, skal I være opmærksomme på, at andre kommuner kan have besluttet at deltidspladser skal ligge i et bestemt
tidsrum. For eksempel fra kl. 9.00-15.00 hver dag.
Når I oplyser perioden, hvor I ønsker en deltidsplads, skal I være opmærksomme på, at deltidspladsen skal påbegyndes den 1. i en måned. Samt at deltidspladsen skal ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor jeres barsels-/forældreorlov ophører.
Hvis I afbryder jeres barsels-/forældreorlov i mere end 5 uger, eller I ønsker at afbryde deltidspladsen før tid, skal I oplyse det til Pladsanvisningen senest 2 måneder før.
Klagevejledning
Afgørelse om en deltidsplads kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

