Regler for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagpleje og daginstitutioner i Roskilde Kommune
Aldersstruktur i dagpleje og institutioner
1. Dagpleje- og vuggestuepladser
tilbydes børn fra endt barselsperiode til barnet fylder tre år. Dog
tidligst, når barnet er 6 mdr.
2. Børnehaveplads tilbydes fra
den første i den måned, hvor barnet fylder tre år til barnet påbegynder skolegang. Efter aftale
med forældrene kan barnet starte i
børnehave når det er fyldt 2 år og
10 måneder. Tages barnet ud af
børnehaveklassen, tilbydes barnet
igen den hidtidige børnehaveplads.
3. Dispensation fra aldersstrukturen kan ske i ganske særlige tilfælde på baggrund af fx erklæring
fra psykolog eller lignende, hvis
barnets udviklingstrin eller tilsvarende gør det absolut nødvendigt.
Dispensation bevilges af Skole- og
Børneforvaltningen.
Ansøgning om plads
4. Ansøgning om plads skal indsendes senest 8 uger efter at barnet er født. I andre situationer skal
ansøgningen indsendes senest 3
mdr. før behovsdato.
Hvis forældre har søgt plads inden
for den fastsatte frist, tildeles der
plads, når barnet er 26 uger.
Hvis forældrene overskrider ansøgningsfristen rykkes tidspunktet
for tildeling af plads med en periode, der svarer til forældrenes
overskridelse af ansøgningsfristen, dog er barnet sikret plads
senest 3 mdr. efter udløb af barselsorlov.
5. Opskrivning kan tidligst ske, når
barnet er født.
6. Når tilbuddet om en plads mod-

tages, skal Pladsanvisningen have
besked tilbage senest fire hverdage efter brevets dato.
Udmeldelse
7. Udmeldelse af barnet skal ske
med mindst 1 måneds varsel til
den 1. eller 16. i en måned. Overholdes dette ikke, skal der normalt
betales for opsigelsesperioden.
Ved flytning mellem institutioner i
kommunen betales kun for én
plads.
8. I det år, hvor barnet starter i
børnehaveklasse udmelder pladsanvisningen barnet af børnehaven
den 30.04.
Tildeling af pladser
9. Der er pasningsgaranti i henhold til reglerne i dagtilbudsloven.
Der skelnes mellem 2 optagelsessituationer: Plads i forlængelse af
barsel og andre situationer.
Hvis forældrene søger plads inden
for den fastsatte frist gælder pasningsgarantien, når barnet er 26
uger.
I andre situationer gælder pasningsgarantien senest 3 måneder.
efter, at barnet er skrevet op.
Der udmeldes en garantidato, dvs.
den dato, hvor barnet senest er
sikret en plads.
Hvis forældre ikke ønsker at benytte en plads fra garantidatoen,
men fra en senere behovsdato,
fastsættes denne dato som garantidatoen.
En ændring af behovsdato til et
tidligere tidspunkt betragtes som
en ny ansøgning. Den nye garantidato fastsættes afhængigt af,
hvor lang tid i forvejen forældre
siger til. Forældre kan dog ikke
stilles ringere end tidligere garantidato.
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10. Pasningsgarantien gælder
alene en plads i hele kommunen.
Hvis man ikke ønsker at tage imod
et tilbud om en plads i hele kommunen er man ikke længere omfattet af pasningsgarantien.

je/vuggestue/børnehave,
heraf
skal mindst de 2 tilbud være indenfor eget pasningsdistrikt. Såfremt forældrene ikke ønsker at
tage imod nogle af tilbuddene,
slettes barnet fra ventelisten.

Barnet kan skrives op til en ny 3
mdrs. garantiperiode.

Hvis de 3 tilbud der gives, ikke
stemmer overens med forældrenes ønsker, kan forældrene dog
acceptere en plads midlertidigt.
Dette betyder, at barnet bliver stående på ventelisten til det ønskede sted. Forældrene får kun ét
tilbud om at blive flyttet til ønskepladsen.

Kommunen er delt op i pasningsdistrikter. Det er Byrådets mål at
give pasningsgaranti i eget pasningsdistrikt eller nabodistrikt.
11. Tildeling af pladser sker efter
alder og garanti og behovsdato.
Børn – uden plads og som har
pasningsgaranti – tildeles dog
plads før børn uden garanti, selv
om de er yngre.
12. På baggrund af en konkret
vurdering kan tildelingsprincippet
fraviges, hvis et barn af særlige
sociale eller pædagogiske grunde
har behov herfor.
Eksempler på særlige sociale eller
pædagogiske behov, der kan begrunde en overspringelse på ventelisten, kan være, at barnet er
henvist fra en anden myndighed,
speciallæge m.v., eller at et tosproget barn af hensyn til dets muligheder for at blive integreret i et
dagtilbud har behov for et bestemt
dagtilbud.
Fravigelsen må ikke medføre, at
kommunen overskrider pasningsgarantien, ligesom det bør tilstræbes, at et barn, der står på venteliste til den næste ledige plads, kun
overspringes én gang.
Pasningstilbud, venteliste, søskenderegler m.v.
13. Forældre uden pasningstilbud
kan få 3 pasningstilbud til dagple-

Hvis forældrene tager imod et midlertidigt tilbud uden for eget pasningsdistrikt, kan barnet blive stående på ventelisten til 3 institutioner.
14. Ved overflytning fra dagpleje
eller vuggestue til børnehave gælder samme regler som ved indskrivning. Hvis forældrene afviser
tilbuddene udmeldes barnet af
vuggestuen eller dagplejen den
første måned efter, at forældrene
har afvist tilbuddene.
Forældre til et barn i vuggestue
eller dagpleje kan afvise en børnehaveplads, når barnet er mellem
2 år og 10 måneder og 3 år.
Hvis forældre tager imod et midlertidigt tilbud uden for eget pasningsdistrikt, kan barnet blive stående på ventelisten til 3 institutioner.
15. Efter en konkret vurdering, kan
et barn få tilbud om at blive optaget i en anden institution, hvis
særlige forhold gør sig gældende.
Eksempler på særlige forhold kan
være at barnet mistrives i institutionen eller at der er alvorlige
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uoverensstemmelser mellem forældre og institution/dagpleje.
16. Børn der har søskende i en
institution, har fortrinsret til en
plads i samme institution, såfremt
de børn, der står før på ventelisten, kan tilbydes en anden aldersvarende plads. En plads kan
ikke stå ledig og vente på en søskende, hvis der er andre aldersvarende børn på ventelisten der
ønsker pladsen.
Børn, der har søskende i en anden
institution, kan fortsat stå på den
almindelige venteliste til denne
institution, selvom de allerede er
indskrevet i en anden institution
eller dagplejen.

barn, der står for tur til den næste
ledige plads, kun kan overspringes
én gang.
Frit valg over kommunegrænser
19. Forældre kan vælge et dagtilbud til deres barn i en anden
kommune end opholdskommunen
og tage opholdskommunens tilskud med.
I forbindelse med flytning har alle
børn ret til at bevare sin plads i et
dagtilbud.

17. Børn, der starter i vuggestue i
en integreret institution er som
udgangspunkt sikret en børnehaveplads i samme institution.

Tilskuddet svarer til den udgift
Roskilde Kommune har til en tilsvarende plads inden for kommunens egne grænser. Forældrene
betaler
selv
forældretaksten
plus/minus en eventuel difference,
hvis den pågældende kommunes
driftsudgifter til pladsen er større/mindre end den tilsvarende
plads i Roskilde Kommune.

18. Kommunen kan fravige princippet om tildeling af konkrete institutionspladser, hvis sammensætningen af børnegrupperne i
institutionen med hensyn til alder,
køn og etnicitet taler herfor.

Garantipladser
20. Daginstitutionerne kan tilbyde
garantiplads til børn, der midlertidigt tages ud af institutionen i minimum tre måneder og maksimum
seks måneder.

I forhold til alderssammensætningen tilstræbes det, at fordelingen
af vuggestue- og børnehavebørn i
de integrerede institutioner følger
den udmeldte normering.

Efter garantiperiodens udløb fortsætter barnet i samme institution.
Der kan ydes garantiplads, når
barnet har været indmeldt i institutionen i seks måneder. Dog kan
den enkelte institution maksimalt
have fem procent af det normerede antal børn på garantiplads
samtidig.

Af hensyn til integrationsindsatsen
og tosprogede børns bedst mulige
tilegnelse af dansk tilstræbes det,
at det gennemsnitlige antal indmeldte tosprogede børn i samme
institution ikke overstiger 30 pct.
Fravigelsen må ikke medføre, at
den forventede længste ventetid
(pasningsgaranti) overskrides, ligesom det bør tilstræbes, at et

Ikrafttræden m.v.
Disse regler er senest revideret af
Skole og Børneudvalget på mødet
den 3. maj 2011 og træder i kraft
samme dag.
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