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NOTAT: Sammenfatning af høringssvar

28. november 2018

Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. november 2018 at sende forslag til reviderede retningslinjer for tildeling
af pladser til 0-6årige i dagtilbud i Roskilde Kommune i høring i forældrebestyrelsen for dagplejen, i
områdebestyrelserne og i bestyrelserne for de selvejende institutioner.
Forvaltningen har modtaget 8 høringssvar, som er sammenfattet nedenfor. For en uddybning af høringssvarene
henvises til de enkelte høringssvar, som fremgår af bilag.
Høringspart
Bestyrelsen for Dagplejen

Bestyrelsen for Område Syd

Høringssvar
Bestyrelsen er overordnet tilfreds
med, at børn som allerede bor i
Roskilde Kommune bliver tilgodeset
først ved tildeling af pladser i
dagtilbud.

Forvaltningens bemærkninger

Bestyrelsen skriver, at de er
bekymret for at retningslinjerne ikke
sikrer børn fra dagplejen en
børnehaveplads på linje med børn i
børnehusene. Bestyrelsen skriver,
at der burde tages højde for, at
forældre med børn i dagpleje også
kan have et ønske om en bestemt
børnehave.

I forslag til reviderede retningslinjer
kan forældre angive 3 ønsker til en
plads i et aldersvarende dagtilbud,
herunder i konkrete afdelinger eller i
konkrete dagplejehjem. For børn,
der er optaget i dagpleje, gælder, at
barnets anciennitet ved ansøgning
om en børnehaveplads regnes fra
opskrivningstidspunktet til pladsen i
dagplejen. Som det er tilfældet ved
de nuværende regler er der i den
forbindelse lagt vægt på, at børn der
optages i en vuggestue i et
børnehus som udgangspunkt er
sikret en børnehaveplads i
børnehuset. I børnehusene
tilstræbes en normering, der gør det
muligt i børnehaven for
børnehusene også at optage børn
fra dagplejen og vuggestuer.

Bestyrelsen finder det positivt, at
der er mulighed for at vælge en
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konkret dagplejer og for at ønske
pladser uden for pasningsdistriktet.
Bestyrelsen er bekymret for om de
reviderede retningslinjer kan være
en ulempe for tilflyttere.

For ikke at stille tilflyttere ringere
end efter de nugældende
retningslinjer gælder at tilflyttere kan
få overført dokumenteret anciennitet
fra fraflytningskommunen til
ventelisten.

Bestyrelsen frygter at den korte frist
på 8 uger efter fødsel kan være
svært for nybagte forældre at
overskue, en længere periode på fx
4 måneder vil være ønskværdig.
Alternativt kunne der evt. indføres
en dispensationsmulighed i særlige
tilfælde.

Dagtilbudsloven indebærer, at
forældre der har et barn stående på
venteliste til en plads i et dagtilbud,
skal anvises plads efter anciennitet.
Med anciennitet forstås, at pladsen
skal tildeles de forældre, der har
været skrevet på ventelisten i
længst tid til det konkrete tilbud. For
at give alle forældre tid til at ansøge
om plads i dagtilbud efter barnets
fødsel gælder, at barnet får
anciennitet fra barnets fødselsdato,
hvis ansøgning om plads sker
senest 8 uger efter barnets fødsel.
Ved senere ansøgning om plads
opnås anciennitet fra
opskrivningstidspunktet.
Forvaltningen indstiller, at fastholde
de otte uger for at forældrene dels
har god tid efter fødsel og for dels at
gøre det mere gennemskueligt i
forhold til placering på ventelisten
inden pasningsgarantien træder i
kraft fra 26 uger

Bestyrelsen opfordrer til, at
sundhedsplejen får en vigtig rolle i
at formidle retningslinjerne for
opskrivning videre til nybagte
forældre.

Sundhedsplejen har en vigtig rolle i
formidlingen af de nye retningslinjer.
Der bliver udarbejdet
informationsmateriale til forældrene,
som også sundhedsplejen vil dele
ud på hjemmebesøg m.v.

Bestyrelsen fremhæver, at det er
vigtigt at pladstildelingen er
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Bestyrelsen for Område Midtvest
Bestyrelsen for Område Vest

gennemsigtigt og overskuelig for
forældrene.
Har ikke afgivet høringssvar
Bestyrelsen stiller spørgsmål til,
hvad der sker med ancienniteten,
når man flytter inden for
kommunens grænser og ønsker at
blive skrevet op til et andet
dagtilbud

Bestyrelsen er bekymret for, at der
kan være en social slagside i
forhold til hvem, der husker at skrive
deres barn op inden for de første 8
uger, således at man får anciennitet
fra barnets fødsel. Bestyrelsen
efterspørger, at der evt. sættes
fokus på dette i forhold til
sundhedsplejens arbejde.

Bestyrelsen for Område Midtøst

Bestyrelsen for Område Øst

Det fremgår af de reviderede
retningslinjer, at hvis forældre flytter
inden for Roskilde Kommunes
grænser, og som følge heraf ønsker
en anden plads, kan forældrene få
overført barnets anciennitet til
ventelisterne for de nye ønsker.
Forældrene skal dokumentere
flytningen for at kunne overføre
barnets anciennitet.
Sundhedsplejen har en vigtig rolle i
formidlingen af de nye retningslinjer.
Der bliver udarbejdet
informationsmateriale til forældrene,
som også sundhedsplejen vil dele
ud på hjemmebesøg m.v.

Bestyrelsen vil gerne appellere til at
der i øvrigt er opmærksomhed på
den udfordring, at forældre melder
ind og ud af institutioner, når noget
bliver en udfordring i en institution
Bestyrelsen er enig i, at det giver
god mening at tilrette
retningslinjerne, så de passer til den
nye dagtilbudslov. Bestyrelsen har
ikke yderligere kommentarer.
Bestyrelsen finder det positivt, at
forældre kan skrive sig op til
konkrete dagplejehjem.
Bestyrelsen finder det ligeledes
positivt, at dagtilbuddene bedre kan
se, hvor mange børn der står på
venteliste til lige netop deres
dagtilbud.
Bestyrelsen mener, at det er en

Dagtilbudsloven indebærer, at
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udfordring, at man skal nå at skrive
sit barn op inden barnet bliver 8
uger, da man på dette tidspunkt ikke
nødvendigvis har kendskab til
hvilket behov for pasningstype eller
dagtilbud ens barn har.
Ressourcesvage forældre, forældre
der er udfordret sprogligt, forældre
der ikke har adgang til IT eller
forældre, der har haft en svær start
på forældrelivet vil blive ramt af
dette, og bliver herved dårligere
stillet i forhold til valg af et ønsket
dagtilbud.

forældre der har et barn stående på
venteliste til en plads i et dagtilbud,
skal anvises plads efter anciennitet.
Med anciennitet forstås, at pladsen
skal tildeles de forældre, der har
været skrevet på ventelisten i
længst tid til det konkrete tilbud. For
at give alle forældre tid til at ansøge
om plads i dagtilbud efter barnets
fødsel gælder, at barnet får
anciennitet fra barnets fødselsdato,
hvis ansøgning om plads sker
senest 8 uger efter barnets fødsel.
Ved senere ansøgning om plads
opnås anciennitet fra
opskrivningstidspunktet.
Forvaltningen indstiller, at fastholde
de otte uger for at forældrene dels
har god tid efter fødsel og for dels at
gøre det mere gennemskueligt i
forhold til placering på ventelisten
inden pasningsgarantien træder i
kraft fra 26 uger

Bestyrelsen finder det problematisk,
at man efter ansøgning ikke kan
ændre ønske uden, at det får
konsekvenser for ens anciennitet.

Det følger af loven, at en plads skal
tildeles de forældre, der har været
skrevet på venteliste i længst tid til
det konkrete tilbud. Ændrer
forældrene ønske vil barnet derfor
få ny anciennitet fra
opskrivningstidspunktet til det nye
ønske.

Bestyrelsen pointerer, at
sundhedsplejen får en endnu mere
afgørende rolle i
forældresamarbejdet, og opfordrer
forvaltningen til at bidrage med at
styrke dette samarbejde også
mellem sundhedspleje og dagtilbud.

Sundhedsplejen har en vigtig rolle i
formidlingen af de nye retningslinjer.
Der bliver udarbejdet
informationsmateriale til forældrene,
som også sundhedsplejen vil dele
ud på hjemmebesøg m.v.

Bestyrelsen foreslår, at man er
opmærksom på om andre
kommuners anciennitetsprincipper
kan konverteres til Roskilde

For tilflyttere gælder, at de kan få
overført dokumenteret anciennitet
fra fraflytningskommunen til
ventelisten til 3 dagtilbud i Roskilde
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Bestyrelsen for Område Nordøst

Kommunes

Kommune. Dvs. at såfremt
forældrene kan dokumentere deres
barns anciennitet i
fraflytningskommunen vil denne
kunne overføres uagtet
fraflytningskommunens
anciennitetsprincip.

Bestyrelsen er bekymret for, hvad
de afledte konsekvenser bliver for
Børnehuset Reden, hvis forældrene
ikke længere har indflydelse på, om
det er Børnehuset Reden eller
vuggestuen Lærken ens barn
skrives op til. Nogle forældre ønsker
fx at deres barn skal gå i en lille
vuggestue, mens andre ønsker, at
deres barn får plads i samme hus.
Det nye forslag til fælles visitation vil
fjerne forældrenes frie valg.

Med ændringen af enhedsbegrebet
vil der ikke som hidtil være særskilt
opskrivning til Reden og Lærken.
Forældre kan altid komme i dialog
med institutionen, når de har fået
plads, hvis de særligt ønsker den
ene eller anden afdeling.

Bestyrelsen er bekymret for, om det
får negativ betydning for
institutionens hidtidige normering og
økonomi. Det kan blive en
udfordring at Lærken og Reden
geografisk ligger lang fra hinanden

Det får ikke betydning for tildeling af
økonomi.
Hvis der bliver behov for ændringer,
vil udvalget få forelagt en særskilt
sag om konsekvenserne for
normeringen i Reden og Lærken

Bestyrelsen fremhæver, at det er
vigtigt med gennemsigtighed i
forhold til fordeling af pladser samt
forældrenes mulighed for at vide,
hvor deres barn står på ventelisten.
Bestyrelsen skriver, at ændringen
fra alder til opskrivningstidspunkt,
giver forældre ro ved, at de ved, at
de stort set får den ønskede plads i
forhold til nu, hvor ældre børn kan
komme foran på ventelisten.
Bestyrelsen mener også, at det vil
ændre på flaskehals problemer i
nogle børnehuse og give mere
harmoniske børnegrupper set i
forhold til alder.
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Bestyrelsen skriver også, at det vil
give et bedre overblik over det
præcise børnetal, idet mange
sandsynligvis vil benytte sig af, at
der opnås bedre anciennitet ved at
skrive barnet op inden det fylder
otte uger.

Bestyrelsen for Område Nord

Bestyrelsen opfordrer til, at
sundhedsplejersken på sit første
besøg gør opmærksom på og
informerer om visitationsreglerne,
så blandt andet de otte uger
overholdes.
Bestyrelsen finder det er relevant, at
man nu kan søge plads hos
specifikke dagplejehjem.

Sundhedsplejen har en vigtig rolle i
formidlingen af de nye retningslinjer.
Der bliver udarbejdet
informationsmateriale til forældrene,
som også sundhedsplejen vil dele
ud på hjemmebesøg m.v.

Bestyrelsen finder det positivt, at
man kan beholde sin plads i køen til
sin foretrukne institution/dagplejer
uanset om man takker ja eller nej til
en tilbud om en anden plads.
Bestyrelsen skriver, at det vil give et
bedre overblik over det præcise
børnetal i området, da mange
sandsynligvis vil skrive sig op inden
barnet er fyldt otte uger.
Bestyrelsen finder det praktisk, at
man som tilflytter kan beholde sin
anciennitet ved at kunne bevise sit
opskrivningstidspunkt.
Bestyrelsen foreslår, at man
overvejer om de otte uger, der er
skæringspunktet for om man får
barnets fødselsdato som
anciennitetsdato forlænges til fx 16
uger. Det vil give bedre mulighed for
at nå at besøge de omkringliggende
institutioner og lære sit barn at
kende, så man sikrer sig, at man
vælger rigtigt og skriver sit barn op

Dagtilbudsloven indebærer, at
forældre der har et barn stående på
venteliste til en plads i et dagtilbud,
skal anvises plads efter anciennitet.
Med anciennitet forstås, at pladsen
skal tildeles de forældre, der har
været skrevet på ventelisten i
længst tid til det konkrete tilbud. For
at give alle forældre tid til at ansøge
om plads i dagtilbud efter barnets
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til netop den institution eller
dagplejer, der passer bedst til
barnet.

Bestyrelsen for vuggestuen
Mariehøj
Bestyrelsen for Børnehaven
Engblommevej
Bestyrelsen for Børnehaven
Solsikken
Bestyrelsen for Børnehaven
Dyssegården
Bestyrelsen for Børnehuset
Kastanjen
Bestyrelsen for Børnehuset
Spiloppen
Bestyrelsen for Børnehuset
Lyngbakken
Bestyrelsen for Børnehuset
Hobbitten

Har ikke afgivet høringssvar
Har ikke afgivet høringssvar
Har ikke afgivet høringssvar
Bestyrelsen har ingen
bemærkninger
Har ikke afgivet høringssvar
Har ikke afgivet høringssvar
Har ikke afgivet høringssvar
Har ikke afgivet høringssvar

fødsel gælder, at barnet får
anciennitet fra barnets fødselsdato,
hvis ansøgning om plads sker
senest 8 uger efter barnets fødsel.
Ved senere ansøgning om plads
opnås anciennitet fra
opskrivningstidspunktet.
Forvaltningen indstiller, at fastholde
de otte uger for at forældrene dels
har god tid efter fødsel og for dels at
gøre det mere gennemskueligt i
forhold til placering på ventelisten
inden pasningsgarantien træder i
kraft fra 26 uger

