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Bilag 3: Pladsanvisningsprincipper for kommunale dagtilbud 
og skolefritidsordninger  

 

Det er målet for Rebild Kommunes Pladsanvisning til dagtilbud og skolefritidsordninger at yde kommu-

nens borgere den bedst mulige service inden for de gældende rammer. 

1. Pladsgaranti 

1.1  

Rebild Kommune har pasningsgaranti i henhold til dagtilbudslovens bestemmelser. Garantien betyder, at 

alle børn kan få en plads i enten dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning fra de er 26 uger til 

udgangen af 3. klassetrin, såfremt barnet er blevet opskrevet minimum 3 måneder før behovsdato.   

1.2  

Tilbud om plads skal gives så tidligt som muligt. Tilbud om dagplejeplads eller vuggestueplads gives se-

nest 2 måneder før barnet skal starte. Tilbud om plads i børnehave gives senest 3 måneder før barnet 

skal starte. 

1.3 

Forældre har mulighed for at ønske optagelse i - og komme på venteliste til - et bestemt tilbud. Det kan 

de gøre én gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppe 0-2 år og en gang til et dagtilbud målrettet al-

dersgruppen fra 3 år og frem til skolestart.  

1.4  

Såfremt forældrene takker ja eller nej til et tilbud efter pasningsgarantien, har de stadig mulighed for at 

stå på ventelisten til den plads, de ønsker.  

1.5 

Såfremt forældre ændrer i specifikationerne af den tilbudte plads (for eksempelvis hvis forældre ændrer 

pasningstidspunkterne eller det ønskede skoledistrikt), har pladsanvisningen igen 3 måneder til at finde 

den ønskede plads. Det tilstræbes dog altid at finde en ny plads så hurtigt som muligt. 

1.6  

Forældre, som er arbejdsledige men til rådighed for arbejdsmarkedet, kan tilbydes pasning inden for 14 

dage, såfremt de er kommet i arbejde. 

1.7  

Forældre, der midlertidigt (for en periode på mellem 3-6 måneder) udmelder deres barn af et dagtilbud, 

garanteres plads i samme distrikt, når barnet starter igen. Midlertidig udmeldelse skal ske med en må-

neds varsel til pladsanvisningen, ligesom genindmeldelse skal meddeles med mindst en måneds varsel. 

1.8 

I de tilfælde hvor forældre ønsker en bestemt pasningsordning til deres barn, men hvor visitationsudval-

get visiterer barnet til en vuggestueplads af socialpædagogiske hensyn, kan forældre modtage økonomisk 

tilskud til at udligne merudgiften. 

1.9 

Børn i alderen 0 til 2 år 11 måneder tilbydes plads i enten dagpleje eller i vuggestue/integreret daginsti-

tution. Tilbuddet ophører, når barnet tilbydes plads i børnehave. Forlængelse af plads i dagpleje eller 

vuggestue/integreret daginstitution ud over 2 år 11 måneder følger proceduren for opprioritering (pkt. 

3.4). 
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1.10 

Børn i alderen 2 år og 11 måneder til skolestart tilbydes plads i børnehave. Pladsen tilbydes til den 1. i 

den måned barnet fylder 2 år og 11 måneder. Børnene placeres så vidt muligt i den institution, som for-

ældrene ønsker. 

1.11 

Børn fra skolestart til 3. klasse tilbydes automatisk plads i skolefritidsordning (SFO). Forældrene skal 

derfor ikke gøre noget aktivt for at søge om plads i SFO. Børn, der går i et kommunalt dagtilbud, starter 

automatisk i mini-SFO fra 1. april i det år, hvor barnet starter i børnehaveklasse. Forældre til børn i et 

kommunalt dagtilbud, skal derfor ikke gøre noget aktivt for at melde barnet til mini-SFO. Forældre med 

børn indskrevet i et privat dagtilbud skal derimod selv indskrive barnet i mini-SFO via. Digital Pladsanvis-

ning. Forældrene vil informeres af pladsanvisningen, når indskrivningen kan finde sted.  

1.12 

Der tilbydes, som udgangspunkt en plads i institution eller dagpleje i det lokalområde, hvor barnet bor. 

Lokalområdet følger skoledistrikterne. Særlig for anvisning af plads i dagplejen gælder det, at de to di-

strikter Støvring N og Støvring S gælder som ét lokalområde for barnet. Der kan ansøges om plads i et 

andet skoledistrikt, end der hvor barnet bor.  

2. Ansøgning 

2.1 

Ansøgning om optagelse i dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret daginstitution og SFO sker via Digi-

tal Pladsanvisning på www.rebild.dk. 

2.2 

Optagelse sker til den 1. i en måned. Der kan undtagelsesvis optages børn på andre tidspunkter, hvis 

særlige forhold taler herfor. Er ønsket om optagelse sket med mindre end 3 måneders varsel, kan opta-

gelsen udsættes med en tilsvarende periode. 

3. Optagelseskriterier 
Optagelse sker ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 

3.1 

På baggrund af behovsdato. Såfremt der ikke kan anvises plads i det prioriterede dagtilbud anvises plads 

hos en anden dagplejer eller i en anden daginstitution i skole distriktet. 

3.2 

Søskende har fortrinsret til at blive optaget i samme institution og pasningstype - forudsat at der er ka-

pacitet. Barnet der er skrevet op til en institution, hvor barnets bror eller søster går, har tilmed mulighed 

for at beholde placeringen på ventelisten, selvom der takkes ja til en plads i et andet dagtilbud. 

3.3  

Anciennitet – dvs. at ledige pladser skal tildeles de forældre, som reagerer positivt på en meddelelse om 

plads, og som har stået længst tid på venteliste til det pågældende tilbud.  

3.4  

Diversitet – ift. sammensætningen af børnegrupperne med hensyn til alder, køn, etnicitet med henblik på 

at skabe homogene dagtilbud. 

Der er mulighed for at opprioritere børn med særlige pædagogiske, helbredsmæssige eller sociale behov 

på ventelisten. Opprioritering kan indstilles fra PPR/Inklusion (Psykologisk-Pædagogisk rådgivning), 

sundhedsplejen, sagsbehandlere, afgivende institution (Institutionsleder/ dagplejepædagog) eller anden 

myndighed såsom hospital eller speciallæge. Kompetencen til at træffe beslutning om opprioritering er 

http://www.rebild.dk/
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placeret hos lederen af pladsanvisningen efter drøftelse med den indstillende part og den implicerede 

institution. 

4. Udmeldelse 

4.1 

Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Udmeldelse sker via Digital 

Pladsanvisning på www.rebild.dk. 

4.2 

Når et barn tilbydes en børnehaveplads, sker der automatisk en udmeldelse af dagplejen/vuggestuen. 

Når barnet tilbydes plads i SFO, udmeldes barnet automatisk af børnehave. 

5. Betaling 

5.1 

På årsbasis bliver forældrebetalingen opkrævet i 11 rater, hvor juli er betalingsfri. Betalingen sker må-

nedsvis forud. 

5.2 

Ved mindst 2 børn i kommunale dagtilbud opnås der søskendetilskud. Ved søskendetilskud betales der 

fuld pris for den dyreste plads, der ydes 50 % rabat på de øvrige pladser. Der kan maksimalt udbetales 

tilskud til 3 børn pr. husstand. 

5.3 
Der kan ydes indtægtsbestemt tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen (økonomisk friplads). Der 

ansøges om økonomisk friplads via Den Digitale Pladsanvisning. Derudover kan der tilbydes en behand-

lingsmæssig friplads eller socialpædagogisk friplads. Dette kræver en forudgående sagsbehandling, som 

igangsættes ved henvendelse til PPR, Center Børn og Unge. 

6. Klageadgang 

6.1 

Klager over pladsanvisningens afgørelser kan ske skriftligt til lederen af pladsanvisningen senest 2 uger 

efter afgørelsen er meddelt. 


