Center for Dagtilbud & Skole, 1. november 2018

Retningslinjer for deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov
Deltidspladser 30 timer om ugen i forbindelse med barsels- og forældreorlov skal tilbydes i både kommunale
og selvejende institutioner, privatinstitutioner og dagplejen, såfremt forældrene ønsker det og lever op til
kravene.
Formålet med deltidspladser er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid
sammen med deres øvrige børn under barsels- og forældreorlov.
Hvem kan søge:
Hvis forældre - den ene eller begge - afholder fravær i medfør af barselsloven, har de mulighed for at få en
deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til de øvrige børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og
indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.
Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn og sammenbragte børn, der bor i samme
husstand som forældrene. Børnene skal have folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som
har barsel- eller forældreorlov.
Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre og plejeforældre.
Deltidspladser kan tilbydes:





Forældre, der afholder fravær efter barselsloven under graviditeten samt efter fødslen,
Forældre, som har valgt at genoptage arbejdet delvist,
Forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær, fravær ved
forældreorlov m.v.
Forældre, som har ret til barselsdagpenge efter §§ 20-23 i barselsloven. De har mulighed for at få en
deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen frem til, at begge forældre har genoptaget deres
arbejde fuldt ud.

Forældrene skal som minimum afholde barsels- eller forældreorlov svarende til 7 timer om ugen før, de har
mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen.
Forældre, der afholder fravær efter barselsloven, kan få en deltidsplads 30 timer om ugen i én
sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden,
betragtes dette som én sammenhængende periode.
Optagelse i en deltidsplads
Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelser og reglerne om
pædagogiske læreplaner. Det betyder, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, skal have mulighed
for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.
I Greve Kommune tilbydes en 30 timers deltidsplads derfor i tidsrummet mellem kl. 8.30 – 14.30, sådan at
børnene i en deltidsplads kan deltage i de pædagogiske aktiviteter, der foregår i dagtilbuddene.
Forældre, der ønsker en deltidsplads til deres barn er omfattet af Greve Kommunes optagelsesregler til
dagtilbud, herunder pasningsgaranti, mulighed for at ønske bestemte dagtilbud, frister for ind- og
udmeldelse, flytning m.v.
Det betyder, at et barnet kan indskrives i en 30 timers deltidsplads fra den 1. eller den 15. i en måned.

Ophør af deltidspladsen
Udmeldelse eller overgang til en fuldtidsplads skal ske med 1 måneds varsel til den 15. eller 30./31. i
måneden. Dette gælder uanset, hvornår forældrenes fravær afbrydes eller ophører i den pågældende måned.
Deltidspladsen kan opretholdes indtil den 15. eller den 30./31. i den pågældende måneden, selvom
forældrenes fravær efter barselsloven fx ophører den 10. eller den 20. i en måned.
Forældrene har pligt til at varsle Greve Kommune om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller
fraværets ophør, senest 1 måned før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører.
Forældres ret til en deltidsplads 30 timer om ugen bortfalder, hvis de afbryder deres ret til fravær efter
barselsloven, eller deres ret til fravær efter barselsloven på anden vis ophører.
Forældrene kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem ugers
varighed.
Hvis forældrene kortvarigt afbryder deres barsels- eller forældreorlov, fx på grund af ferie, mister de ikke
retten til deltidspladsen i dagtilbuddet, så længe afbrydelsen er mindre en 5 uger.
Barnets deltidsplads bortfalder dog, hvis forældrene ikke har genoptaget deres fravær efter barselsloven efter
fem uger.
Når forældrene ikke længere holder barsels- eller forældreorlov, vil barnets deltidsplads som udgangspunkt
blive konverteret til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget.
Forældrenes oplysningspligt
Forældrene skal forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder fravær efter barselsloven eller vil
afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen. Dokumentation kan fx. være kopi
af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller
lignende.
I ansøgningen skal forældrene angive den maksimale periode, de ønsker deltidspladsen for. Efterfølgende
skal forældrene kun informere kommunen om ændringer, hvis de ønsker deltidspladsen for en kortere
periode. Forældrene bedes dog oplyse kommunen om, hvis de afbryder fraværet efter barselsloven i en
periode på mere end fem uger, eller deres fravær efter barselsloven på anden vis ophører.
Betaling for deltidsplads
Forældrene har ret til en deltidsplads 30 timer om ugen mod en reduceret egenbetaling.
I henhold til dagtilbudsloven har Greve Kommune i beregningen af taksten for deltidspladser opdelt
udgifterne i faste og variable udgifter. De faste udgifter fordeles ligeligt på alle indskrevne børn uafhængigt
af, om der er tale om en fuldtids- eller deltidsplads. Faste udgifter kan fx være ledelsestid, tid til
forældresamtaler, forældremøder, frokost mv. De variable udgifter omfatter lønninger til det pædagogiske
personale, og de fordeles forholdsmæssigt efter, om der er tale om en fuldtids- eller deltidsplads.
Forældretaksten for en 30 timers deltidsplads fremgår af takstoversigten på Greve Kommunes hjemmeside.
Ansøgningsprocedure
Forældre kan søge om en deltidsplads ved at skrive digitalt via Borger.dk til Greve Kommunes
Pladsanvisning, hvor de skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen. Det er ikke muligt at søge via
Digital Pladsanvisning endnu, da ordningen er ny.
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Hvis forældrene ønsker en deltidsplads i Greve Kommunes dagpleje eller kommunale og selvejende
institutioner skal Greve Kommune modtage ansøgningen senest 1 måned før deltidspladsen ønskes.
Forældrene kan også søge om en deltidsplads i en privatinstitution eller i et dagtilbud i en anden kommune.
Ansøgningen skal sendes digitalt via Borger.dk til Greve Kommunes Pladsanvisning senest to måneder før,
deltidspladsen ønskes. Baggrunden herfor er, at Greve Kommune er forpligtede til at varsle
privatinstitutioner og institutioner i andre kommuner om kommunens afgørelse om deltidspladser seneste en
måned før ændringerne træder i kraft.
Privatinstitutioner skal selv fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer
om ugen i forbindelse med barsels- og forældreorlov.

Godkendt af Greve Byråd den 17. december 2018
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