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6.1 Optagelseskriterier/opsigelsesvarsel
Brorlil og Søsterlil træffer selv afgørelse om optagelse i institutionen, og kommunen kan ikke anvise plads i
privatinstitutionen.
Brorlil og Søsterlil kan kun afvise børn ved manglende kapacitet.
Brorlil og Søsterlil har i vedtægterne fastsat regler om optagelse og opsigelse. Reglerne er ikke i strid med
lighedsgrundsætning, diskriminationsforbud o. lign.
Optagelseskriterierne er jf. vedtægten:
§ 13. Optagelseskriterier
Stk. 1. Institutionen er tilgængelig for alle børn.
Stk. 2. Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten dog under hensyntagen til at søskende
har fortrinsret til institutionens pladser.
Stk. 3. Søskende til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.
Stk. 4. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder.
Se i øvrigt bilag 3.4.
Brorlil og Søsterlil vil fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om
ugen.
Se bilag 12.8.
Fra den 1. januar 2020 vil Brorlil og Søsterlil, jf dagtilbudslovens § 26 a, stk. 3, sikre, at der i løbet af et
kalenderår maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i institutionen. Et udsat boligområde
fremgår af listen over udsatte boligområder, som offentliggøres én gang årligt.
Brorlil og Søsterlil kan dog afvise at optage børn, hvis institutionen har en klar formodning om, at der vil
være en risiko for, at optagelse af et konkret barn, der har folkeregisteradresse i et udsat boligområde, vil
betyde, at institutionen ikke kan leve op til kravet om, at institutionen i et kalenderår højst må optage 30 pct.
børn fra udsatte boligområder i privatinstitutionen.
Brorlil og Søsterlil vil en gang årligt oplyse Roskilde Kommune om, hvor stor en andel af børn fra udsatte
boligområder, der er optaget i institutionen det seneste kalenderår fra den 1. januar til den 31. december, jf.
dagtilbudsloven. Optagelsestidspunktet er det tidspunkt i det pågældende kalenderår, hvor Brorlil og
Søsterlil træffer afgørelse og meddeler forældrene, at barnet er blevet optaget i Brorlil og Søsterlil.
Hvis Brorlil og Søsterlil i løbet af et kalenderår har nyoptaget mere end 30 pct. børn fra et udsat
boligområde, vil institutionen oplyse dette til kommunen, så kommunen kan vurdere, om institutionen kan
påvise, at overskridelsen af den fastsatte grænse ikke overstiger 5 procentpoint, og at overskridelsen skyldes
uforudsete forhold, jf. dagtilbudslovens § 26 a, stk. 9.
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6.2 Åbningstid
Åbningstiden er iht. vedtægterne:
§ 16. Åbningstider.
Stk. 1. Institutionen har åbent alle hverdage. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for en
ugentlig åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for størrelsen af det kommunale
tilskud.
Stk. 2. Institutionen kan holde lukket samme antal dage som kommunale daginstitutioner.
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen
for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.
Se i øvrigt bilag 3.4.

6.3 Udmeldelse / opsigelse af børn
Iht. vedtægterne gælder følgende regler for udmeldelse og opsigelse af børn:
§ 14. Udmeldelse / opsigelse af børn.
Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt med et varsel på to måneder til den 1. i en måned.
Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter
betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal
minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen kan opsige et barn, hvis forældrene modarbejder institutionens formål og arbejde i en
sådan grad, at det påvirke institutionens psykiske arbejdsmiljø. Opsigelse kan først finde sted, efter at
institutionsledelsen har søgt at genetablere gode samarbejdsrelationer.
Opsigelse vil i givet fald ske skriftligt med 28 dages varsel til den 1. i en måned
Se i øvrigt bilag 3.4.

6.4 Børn med særlige behov
Brorlil og Søsterlil er, som hidtil, åben for børn med særlige behov og vil samarbejde med de relevante
kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn.
Brorlil og Søsterlil vil følge Roskilde Kommunes procedure for ansøgning om støtte til børn med særlige
behov, i lighed med de øvrige dagtilbud i kommunen. Ved revision af kommunens procedure mv. forventer
Brorlil og Søsterlil at blive informeret.
Såfremt Brorlil og Søsterlil ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden institution.
Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i Brorlil og Søsterlil, kan kommunen pålægge forældrene at
få barnet flyttet til en anden institution.

6.5 Indsats overfor børn med særlige behov
Brorlil og Søsterlil vil, som hidtil, tage sit ansvar overfor børn med behov for særlig støtte alvorligt.
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Institutionen er særlig opmærksom på dette område og vil overholde lovgivning.
Brorlil og Søsterlil vil være underlagt reglerne om underretningspligt og vil tage kontakt til barnets
opholdskommune med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller
handicap.
Barnets opholdskommune beslutter og finansierer hele udgiften til støttepersonale ved siden af
driftstilskuddet samt følger op på indsatsen. Brorlil og Søsterlil vil følge kommunens procedure for tildeling
af støttepædagoger.
Se i øvrigt bilag 12.7.

