
  

Oversigt over kommunale hegnspæle i velfærdsaftale på 
dagtilbudsområdet i Rebild Kommune 

 
  

  

Indledning 
Regeringen og Rebild Kommune er enige om, at udgangspunktet for vel-
færdsaftalen er mest mulig frihed til dagtilbuddene. Med det udgangs-
punkt forpligter Rebild Kommune sig således parallelt med den statslige 
frisættelse, jf. lov om velfærdsaftaler, til at frisætte ledere og medar-
bejdere mest mulig fra kommunal regulering med henblik på at styr-
ke kvaliteten i den velfærd, borgerne modtager. 

I det nedenstående gennemgås de få kommunale hegnspæle, dvs. 
kommunale regler, retningslinjer m.v., som Rebild Kommune ønsker 
at fastholde som led i indgåelse af en velfærdsaftale med regeringen 
på dagtilbudsområdet. Derudover gives eksempler på nogle væsent-
lige områder, som Rebild Kommune frisætter ledere og medarbejde-
re fra.   
 

1. Kommunale hegnspæle for velfærdsaftaler på dagtilbudsområ-
det   

Kommunal hegnspæl Beskrivelse 
Tildelingsmodel  Tildelingsmodellen fastholdes. 

Pladsanvisningsprincipperne 
fastholdes 

De grundlæggende rammer omkring 
fordeling af dagtilbud i Rebild Kom-
mune fastholdes. (Rebild Kommunes 
styrelsesvedtægt for dagtilbud bilag 
3) 

Principper for tilrettelæggel-
se af gæstepleje i dagplejen 

For at sikre et optimalt samarbejde 
om gæsteplacering og med henblik på 
at sikre forældre og børn retten til 
den mest optimale gæsteplejetilrette-
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læggelse fastholdes disse principper. 
(Rebild Kommunes styrelsesvedtægt 
for dagtilbud bilag 4) 

VIP-regler fastholdes 

Herunder regler for konver-
tering af pladser ved behov 

 

I dagtilbud er der løbende optag hen 
over hele året. Det betyder, at der er 
flest børn lige op til skolestart/Mini-
SFO og færrest børn efter overgangen 
hertil. For at kunne imødekomme dis-
se udsving i børnetallet, kan der ved 
behov indskrives op til 15 % børn over 
den fastsatte normering. (Rebild 
Kommunes styrelsesvedtægt for dag-
tilbud bilag 4) 

Tilskud til pasning af eget 
barn i alderen 24 uger til 2 
år og 11 mdr. 

Rammer og rettigheder omkring dag-
tilbuddene ønskes fastholdt politisk, 
og derfor fastholdes forældres ret til 
tilskud til pasning af eget barn i alde-
ren 24 uger – 2 år og 11 mdr. 

Indkøbsaftaler Indkøbsaftalerne fastholdes, fordi de 
er hjælpsomme, fordelagtige og ge-
nerelt meningsfulde for dagtilbudde-
ne. 

Mål og Retning Der er vedtaget mål og retning for 
dagtilbuddene, som beskriver, hvad 
dagtilbuddene skal leve op til af poli-
tiske mål under velfærdsaftale 
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2. Kommunale frihedsgrader for velfærdsaftaler på 
dagtilbudsområdet 
Med de få, centrale hegnspæle, jf. ovenfor, vil dagtilbuddene i Rebild 
Kommune blive sat fri fra alt andet. Herunder: 
 
Frisættelse Beskrivelse 

Årligt budget/regnskab  Dagtilbuddene frisættes fra de 
årlige budgetter og regnskaber og 
får i stedet flerårsbudgetter. Fler-
årsbudgetter vil i praksis sige, at 
der gives et samlet budget for 
regnskabsperioden 2021-2024. 
Dagtilbuddene vil kunne dispone-
re inden for det samlede budget 
for perioden. Med andre ord vil 
der være fuld overførsel mellem 
årene.  

Proces- og formkrav til forældre-
bestyrelser 

Der frisættes fra de nuværende 
kommunale proces- og formkrav 
til forældrebestyrelser. Det bliver 
således op til det enkelte dagtil-
bud at fastsætte, hvordan foræl-
drene skal involveres og evt. re-
præsenteres mv.  

Proces og formkrav til tilsyn  

 

Der frisættes fra de nuværende 
rammer omkring tilrettelæggelsen 
af tilsyn med kommunale såvel 
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som private tilbud. Nye rammer 
og retningslinjer for tilsyn forven-
tes at træde i kraft 1. januar 
2022.  

Kommunens vision Dagtilbuddene er frisat fra kom-
munens vision. 

Centerkontrakt Dagtilbuddene er frisat fra de 
mål, der er beskrevet i den kom-
munale centerkontrakt gældende 
for børn- og ungeområdet. 

Politikker  Dagtilbuddene er frisat fra Børn- 
og ungepolitikken samt Handi-
cappolitikken. 

Kommunale indsatser Dagtilbuddene er frisat fra de 
kommunale indsatser; Udviklende 
fællesskaber og Fælles indsats. 

Sprogstrategi De kommunale dagtilbud frisæt-
tes fra Rebild Kommunes 
sprogstrategi, herunder sprogvur-
dering af alle børn. Dagtilbuddene 
skal fortsat sikre børnenes udvik-
ling og trivsel, men det bliver i hø-
jere grad op til det enkelte dagtil-
bud at vurdere, hvilke børn der 
skal sprogvurderes og hvilke red-
skaber og metoder der anvendes 
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til at sikre børnenes sproglige ud-
vikling.  

Mulighed for at dispensere ift. 
opstart i børnehave 

Dagtilbudslederne får kompeten-
ce til at kunne dispensere opstart 
i børnehave med +/- 1 måned ef-
ter aftale med forældrene.  

Proces- og formkrav til sparring 
og vejledning i dagplejen. 

Dagtilbuddene frisættes fra de 
nuværende kommunale rammer 
for sparring og vejledning i dag-
plejen.  

 

Dermed får kommunens dagtilbud i forsøgsperioden betydelige fri-
hedsgrader fra en række kommunale regler, retningslinjer m.v., som 
de ikke har i dag.  
 
Borgere i Rebild Kommune vil til enhver tid kunne henvende sig til 
kommunen med henblik på at få oplyst den gældende kommunale 
regulering på dagtilbudsområdet.  


