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NOTAT: Forslag til overgangsordning
Med vedtagelsen af lov om ændring af dagtilbudsloven skal forældre fra den 1. januar 2019 have mulighed for at
ønske plads i og komme på venteliste til alle kommunens daginstitutioner, konkrete enheder i en daginstitution og
konkrete dagplejehjem samt tildeles plads efter opskrivningstidspunkt som anciennitetsprincip.
Lovændringen indebærer dermed en række nye tiltag, som har betydning for de forældre, der har skrevet deres
barn på venteliste efter de nugældende regler for tildeling af pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune. Derudover vil
en eventuel ændring af anvendelsen af enhedsbegrebet få betydning for forældre med børn indskrevet i og på
venteliste til Reden, Lærken, Jættestuen og Frejas Have. Forvaltningen foreslår derfor nedenstående
overgangsordning:


Anciennitet
Forældre, der frem til den 1. januar 2019 har skrevet deres barn på venteliste efter de nugældende regler,
hvor anciennitetsprincippet er barnets alder, vil automatisk få konverteret deres barns anciennitet til det nye
anciennitetsprincip, således at barnets fødselsdato fastsættes til opskrivningstidspunktet. Dette gælder for
alle de ønsker, som forældrene har angivet i forbindelse med opskrivning inden den 1. januar 2019. Herved
sikres det, at barnets nuværende anciennitet bibeholdes.
Ønsker forældrene at ændre ønsker og komme på ventelister til andre dagtilbud, herunder konkrete
afdelinger eller konkrete dagplejehjem, fra den 1. januar 2019 og frem, vil de være omfattet af de nye
retningslinjer for tildeling af pladser i dagtilbud, hvor barnet får anciennitet på ventelisten fra tidspunktet for
registrering af ønske i den digitale pladsanvisning (opskrivningstidspunktet). Undtaget herfra er forældre
omfattet af overgangsordningen for at ønske at komme på venteliste til konkrete dagplejehjem og af
overgangsordningen for forældre, der står på venteliste til Reden, Lærken, Frejas Have og Jættestuen (se
nedenfor).



Mulighed for at ønske plads i og komme på venteliste til konkret dagplejehjem
Forældre, der frem til den 1. januar 2019 har skrevet deres barn på venteliste til en plads i dagplejen efter
de nugældende regler, hvor barnet kan komme på venteliste til en plads i dagplejen i de enkelte
pasningsdistrikter, vil få mulighed for at ønske at komme på venteliste til konkrete dagplejehjem og
bibeholde barnets nuværende anciennitet, hvis de giver besked til Pladsanvisningen herom senest den 31.
januar 2019. Ønsker forældrene at komme på venteliste til konkrete dagplejehjem eller ændrer ønsker efter
den 31. januar 2019, vil de være omfattet af de nye retningslinjer for tildeling af pladser i dagtilbud, hvor
barnet får anciennitet på ventelisten fra tidspunktet for angivelse af ønske i den digitale pladsanvisning
(opskrivningstidspunktet).
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Ændring af anvendelsen af anvisningsenhed for Børnehuset Reden og Børnehuset Freja
Forældre, der den 1. januar 2019 har deres barn indskrevet i Reden eller Lærken, vil fra denne dato, hvis
der besluttes en ændring af anvisningsenheden, få mulighed for at få søskendefortrinsret til Børnehuset
Reden, jf. de nye retningslinjer. Tilsvarende vil gælde for forældre, der har deres barn indskrevet i
Jættestuen eller Frejas Have, således at disse forældre vil få mulighed for at få søskendefortrinsret til
Børnehuset Freja.
Forældre med et barn indskrevet i vuggestuen Lærken eller i vuggestuen i Reden vil samtidig som
udgangspunkt være sikret en børnehaveplads i Børnehuset Reden. Forældre med et barn indskrevet i
vuggestuen i Frejas Have vil tilsvarende som udgangspunkt være sikret en børnehaveplads i Børnehuset
Freja. Har forældrene skrevet sig på venteliste til en anden børnehaveplads, og ønsker de at fastholde
dette ønske, har de mulighed for dette ved meddelelse til Pladsanvisningen senest den 31. januar 2019
Forældre, der frem til den 1. januar 2019 har skrevet deres barn på venteliste til Reden og Lærken i
Børnehuset Reden, vil automatisk blive overført til ventelisten for Børnehuset Reden. Tilsvarende vil
forældre, der frem til den 1. januar 2019 har skrevet deres barn på venteliste til Jættestuen og Frejas Have,
automatisk blive overført til ventelisten for Børnehuset Freja. Forældrene på venteliste til Reden, Lærken,
Jættestuen og Frejas Have, og som overføres til ventelisten for Børnehuset Reden eller Børnehuset Freja,
vil bibeholde barnets anciennitet på ventelisten. Ønsker forældrene ikke at blive overført til ventelisten, skal
de give besked til Pladsanvisningen herom senest den 31. januar 2019. Forældrene kan samtidig hermed
angive ønsker til at komme på venteliste til andre dagtilbud, herunder konkrete afdelinger eller konkrete
dagplejehjem. Forældrene vil få overført barnets anciennitet til ventelisterne for de nye ønsker under
forudsætning af, at forældrene giver besked til Pladsanvisningen senest den 31. januar 2019.
Ønsker forældrene at komme på venteliste til andre dagtilbud, herunder konkrete afdelinger eller konkrete
dagplejehjem, efter den 31. januar 2019, vil de være omfattet af de nye retningslinjer for tildeling af pladser
i dagtilbud, hvor barnet får anciennitet på ventelisten fra tidspunktet for registrering af ønske i den digitale
pladsanvisning (opskrivningstidspunktet).

