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Ansøgningsprocedure for kombinationstilbud i Greve Kommune
Hvem kan søge:
Hvis I arbejder på skæve tidspunkter og har svært ved at få passet jeres barn uden for
dagtilbuddenes normale åbningstid kan et kombinationstilbud være noget for jer.
I har mulighed for, at jeres barn kan gå i et dagtilbud samtidig med, at I kan få tilskud til at få barnet
passet uden for normal åbningstid. I vælger selv, hvem I vil have til af passe barnet, når I har brug
for pasning uden for åbningstiden. Tilbuddet hedder et kombinationstilbud og er en kombination af
en dagtilbudsplads og fleksibel pasning.
For at I som forældre kan gøre brug af kombinationstilbuddet, skal I dokumentere, at I har et
arbejde, der gør, at I har behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid. I kan
kun benytte et kombinationstilbud, hvis begge forældre har et arbejdsbetinget behov, eller hvis en
ene-forsørger har behov for det.
Kombinationstilbuddet må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et
dagtilbud. Den fleksible pasning skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit.
Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den
fleksible børnepasser og føre tilsyn med ordningen. Det er et krav, at der tales dansk i den fleksible
pasningsordning.
Sådan søger I:
I søger om et kombinationstilbud ved at skrive digitalt via Borger.dk til Greve Kommunes
Pladsanvisning. Det er ikke muligt at søge via Digital Pladsanvisning endnu, da ordningen er ny.
I skal vedlægge dokumentationen for, at I har et arbejdsbetinget behov for kombinationstilbuddet.
Dokumentationen kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, vagtplaner eller lignende, som skal
indsendes i forbindelse med ansøgningen.
I skal oplyse det gennemsnitlige antal ugentlige timer, der ansøges om fleksibel pasning og der
skal udarbejdes en pasningsaftale, som skal godkendes af Greve Kommune.
I skal også indsende oplysninger om den fleksible børnepasser, herunder dokumentation for
tilstrækkelige danskkundskaber (fx 9.klassesprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået
Prøve i Dansk 2, eller tilsvarende niveau).
I skal ligeledes oplyse, hvilket dagtilbud, der skal indgå i kombinationstilbuddet.
I skal også oplyse, hvor lang tid kombinationstilbuddet skal vare, fx 1 år.
Når I har ansøgt om kombinationstilbud og fået det godkendt, vil I få oplysninger om, hvordan det
tidsmæssige omfang af kombinationstilbuddet skal opgøres, herunder periodens længde. Det vil
minimum skulle opgøres over 4 uger.
Greve Kommune skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn med den fleksible pasning. Tilsynet vil
overordnet følge retningslinjerne for tilsyn med privat pasning.
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Ansøgningsfrister:
Ansøgningen skal være Greve Kommune i hænde mindst 1 måned før opstart. Behandlingen af
ansøgningen vil bl.a. omfatte gennemgang af de fremsendte oplysninger, godkendelse af den
fleksible børnepasser, indhentelse af børneattest og godkendelse af pasningsaftale mv.
Kombinationstilbud er en ny ordning, derfor må I forvente, at ansøgningsproceduren vil blive
justeret i takt med Greve Kommunes erfaringer med administrationen af ordningen.
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