Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune
Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om
optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler tager udgangspunkt i dagtilbudsloven og
ministeriets dagtilbudsvejledning.
I Greve Kommune er et vuggestuebarn defineret som et barn mellem 26 uger til og med 2 år og 11
måneder. Fra og med den måned barnet fylder tre år og indtil skolestart/SFO er barnet defineret som
et børnehavebarn. Der er mulighed for en tidligere overflytning til børnehave fra barnet er 2 år og 9
måneder, hvis forældrene ønsker det og der er plads, og det tilgodeser barnets behov.

1. Pasningsgaranti
I Greve Kommune er der pasningsgaranti. Det betyder, at kommunen skal anvise pladser til alle børn i
aldersgruppen over 26 uger til skolestart.

I dagtilbudsvejledningen skelnes der mellem to typer af optagelsessituationer:
I.
II.

Plads i forlængelse af barsel, dog tidligst fra barnet er 26 uger
Andre situationer

Plads i forlængelse af barsel:
Hvis du ønsker en plads til dit barn i forlængelse af barsel, skal du skrive barnet op senest 8 uger efter
fødslen, så får barnet sin fødselsdato som opskrivningsdato. Pasningsgarantien betyder, at dit barn er sikret
en plads tidligst, når det er 26 uger og senest, når det er 30 uger, da kommunen har en frist på 4 uger til at
tilbyde barnet en plads.
Dit barn kan først skrives op til dagtilbud efter fødslen. Opskrivning til dagtilbud sker via Digital
Pladsanvisning.
Hvis du overskrider ansøgningsfristen, er dit barn dog sikret en plads senest 3 måneder efter udløb af
barselsorloven, dog under forudsætning af at du søger om en plads i orlovsperioden.

Andre situationer:
Hvis du ansøger om en plads til dit barn i andre situationer end i forlængelse af barsel, tilbyder kommunen
en plads til dit barn senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet, men tidligst fra barnet er 26 uger.
Barnet får den faktiske ansøgningsdato som opskrivningsdato. Opskrivning til dagtilbud sker via Digital
Pladsanvisning.
Forældre til adoptivbørn, der ønsker plads i Greve Kommune, får barnets fødselsdato som
opskrivningsdato, men vil tidligst få tilbudt en plads, når barnet er mellem 26 uger og 30 uger.

2. Garantidato
Greve Kommune udmelder en garantidato til dig, dvs. den dato hvor dit barn senest er sikret en plads i et
dagtilbud i kommunen. Kommunen giver dig en skriftlig meddelelse om garantidatoen.

3. Behovsdato
Du skal oplyse kommunen om, hvornår du har brug for en plads til dit barn, dvs. din behovsdato. Du skal
også oplyse kommunen om, hvis din behovsdato ændrer sig.
Hvis du ikke ønsker at benytte en plads fra garantidatoen, men fra en senere behovsdato, fastsættes denne
dato som garantidatoen.
En ændring af behovsdato til et tidligere tidspunkt betragtes som en ny ansøgning. Den nye garantidato
fastsættes afhængigt af, hvor lang tid i forvejen du ansøger. Du vil dog ikke blive stillet ringere end den
tidligere garantidato.
Hvis du ønsker at ændre behovsdatoen skal det ske via den Digitale Pladsanvisning.

4. Plads i ét bestemt dagtilbud eller en garantiplads
Greve Kommune er ét pasningsdistrikt, men det tilstræbes at give plads i det geografiske område barnet
bor i, fx Hundige, Greve Midt, Karlslunde og Tune.
Pasningsgarantien gælder alene en plads i hele kommunen. Hvis man ikke ønsker at tage imod et tilbud om
en plads i hele kommunen, er man ikke længere omfattet af pasningsgarantien.
Når du skriver dit barn op via Digital Pladsanvisning er der tre muligheder, du kan vælge imellem:
A. Du kan skrive dit barn op til en garantiplads uden at ønske et bestemt dagtilbud
Du er dermed sikret en plads til dit barn fra garantidatoen i et af Greve Kommunes dagtilbud.
B. Du kan skrive dit barn op til en garantiplads og ønske op til tre dagtilbud
Du kan vælge at være skrevet op til både en garantiplads og samtidig ønske mellem 1 til 3
dagtilbud, herunder en daginstitutionsenhed og et konkret dagplejehjem. Pladsanvisningen tager
hensyn til dine konkrete ønsker, når de skal anvise en plads til dit barn. Hvis Pladsanvisningen ikke
kan opfylde nogle af dine ønsker, vil du blive tilbudt en garantiplads et sted i kommunen. Du kan
fortsat stå på venteliste til ét bestemt dagtilbud, selvom du siger ja til en garantiplads, du skal bare
huske at gøre Pladsanvisningen opmærksom herpå via Digital Pladsanvisning.
C. Du kan skrive dit barn op til mellem ét til tre bestemte dagtilbud
Du kan skrive dit barn op til mellem ét til tre bestemte dagtilbud, herunder en daginstitutionsenhed
og et konkret dagplejehjem, men Pladsanvisningen kan ikke garantere, hvornår der er en ledig
plads til dit barn. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, frasiger du dig samtidig retten til en
plads fra garantidatoen. Derfor kan denne mulighed kun anbefales, hvis du selv kan passe dit barn,
indtil der bliver plads i dit ønske-dagtilbud.
Hvis du fra starten har valgt kun at være opskrevet til én bestemt plads, og senere alligevel ønsker
en garantiplads, så kan det kun ske med 3 måneders varsel, uanset hvor længe barnet allerede har
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stået på venteliste. Det samme gælder, hvis du efter at have sagt nej til en garantiplads, igen vil
skrives op til en garantiplads (jf. afsnittet accept eller afvisning af tilbudt plads).
Hvis dit barn allerede går i et dagtilbud i Greve Kommune, kan du kun derudover skrive barnet op til
ét andet dagtilbud.

5. Anciennitet på ventelisten
Som udgangspunkt er det den dag, du skriver dit barn op til et dagtilbud, som afgør barnets anciennitet på
ventelisten til en dagtilbudsplads.
Hvis du skriver dit barn op til en dagtilbudsplads senest 8 uger efter fødslen, får dit barn sin fødselsdato
som opskrivningsdato. Ved senere opskrivning får dit barn anciennitet på ventelisten fra den dato, du har
skrevet barnet op.
Hvis du efterfølgende ændrer dine ønsker til en dagtilbudsplads, vil dit barn få anciennitet på ventelisten til
de nye ønsker fra den dato, hvor du skrev barnet op til de nye dagtilbud.
Af lovgivningen fremgår det, at anciennitetsprincippet for tildeling af pladser og forældrenes ret til at få
deres barn skrevet op til et konkret dagplejehjem eller daginstitutionsenhed skal ses i sammenhæng med
de retningslinjer, som kommunen i øvrigt har fastsat for optagelse i dagtilbud. Det kan fx være
søskendehensyn, hensyn til børn med særlige behov og tosprogede børn med behov for særlig
sprogstimulering. Det betyder, at forældrenes mulighed for at ønske optagelse og stå på venteliste til
konkrete dagtilbud ikke går forud for kommunens øvrige optagelsesregler, men at de skal ses i
sammenhæng hermed.

6. Søskendehensyn
Børn, der har søskende i et dagtilbud, har fortrinsret til en plads i samme dagtilbud, hvis søskende får
mindst 3 måneder sammen i tilbuddet. Dette gælder såfremt de børn, der står før på ventelisten, kan
tilbydes en anden aldersvarende plads. En plads kan ikke stå ledig og vente på en søskende, hvis der er
andre alderssvarende børn på ventelisten, der ønsker pladsen.
Børn, der bliver indskrevet i et dagtilbud, men som har søskende i et andet dagtilbud, kan fortsat stå på den
almindelige venteliste til dette dagtilbud.

7. Tildeling af pladser
Pladsanvisningen står for tildelingen af pladser til daginstitutionerne, mens dagplejekontoret står for
tildeling af pladser hos dagplejerne.
Barnet kan tidligst forvente en plads, når det er mellem 26 og 30 uger. Pladsanvisningen eller
dagplejekontoret tilstræber som udgangspunkt at fremsende tilbud om en plads 3 måneder før og senest 2
måneder før, barnet skal starte i dagtilbuddet.
Tildeling af pladser sker efter barnets anciennitet og garantidato samt behovsdato. Desuden sker
tildelingen under hensyn til søskende i samme dagtilbud. Børn, der ikke har en plads, og som har
pasningsgaranti, kan tildeles en plads før børn uden pasningsgaranti, selvom de er yngre.
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8. Flytning til og fra kommunen & Frit valg over kommunegrænsen
Tilflytning
Du kan skrive dit barn op til en plads i Greve Kommune og være omfattet af kommunens pasningsgaranti,
hvis du vedhæfter en underskrevet slutseddel eller lejekontrakt til en bolig i Greve Kommune.
Hvis du er tilflytter og søger om optagelse af dit barn i direkte forlængelse af barsel, men på grund af
tilflytningstidspunktet ikke kan nå at søge om en plads inden ansøgningsfristen på 8 uger, er du sikret en
plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.
Når du flytter til Greve Kommune, kan dit barn godt beholde sin plads i fraflytningskommunen, indtil du får
eller ønsker at få tilbudt en plads til barnet i Greve Kommune.
Fraflytning:
Flytter du til en anden kommune, kan du benytte pladsen i Greve Kommune, indtil du ønsker at få tilbudt
en plads i den nye bopælskommune.
Frit valg over kommunegrænsen:
Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen fra det
tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn herom fra bopælskommunen.
Børn fra andre kommuner vil være sikret en plads i ét af Greve Kommunes dagtilbud senest 3 måneder
efter ansøgningstidspunktet, dog tidligst når barnet er mellem 26 uger og 30 uger.
Ifølge dagtilbudslovens § 28, stk. 2 kan Greve Byråd beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra
andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn i Greve Kommune, når
særlige betingelser er opfyldt.
Hvis du ønsker at søge om plads i en anden kommune end Greve, vil opskrivning og optagelse ske efter den
pågældende kommunes retningslinjer.
Betaling over kommunegrænsen
Det er bopælskommunen, der opkræver forældrebetaling for pladsen. Det er derfor vigtigt i ovenstående
tilfælde at kontakte bopælskommunen for at få oplyst, hvad forældrebetalingen udgør. Der kan være tale
om forskel i taksterne fra kommune til kommune, da det er den enkelte kommunes driftsudgifter på
dagtilbudsområdet, der ligger til grund for beregningen af forældrebetalingen.

9. Børn med særlige behov og tosprogede børn med behov for sprogstimulering
Retningslinjerne for tildeling af pladser kan fraviges, hvis barnet har særlige behov eller er tosproget med
behov for sprogstimulering.
For tosprogede børn kan det dreje sig om, at barnet har behov for at være i et miljø, hvor
sammensætningen af børnegruppen tilgodeser barnets mulighed for udvikling af det danske sprog. I Greve
Kommune har Byrådet besluttet, at fordelingen af tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal
være så ligelig som muligt, så der i fremtiden ikke findes daginstitutioner med overvægt af tosprogede børn
med behov for sprogstimulering.

4

I forhold til børn med særlige behov er der i Greve Kommune nedsat et visitationsudvalg for 0-6 års
området. Hvorvidt barnet har særlige behov, vurderes af visitationsudvalget. Særlige behov kan være af
pædagogisk, social eller helbredsmæssig art.
Visitationsudvalget anviser pladser til børn med særlige behov. Forældrene kan ikke frit vælge, hvor de
ønsker, at deres barn skal gå i dagtilbud, eller fra hvilken alder barnet skal overflyttes til børnehave, da
visitationsudvalget ud fra faglig ekspertise vil anvise det bedst egnede tilbud. Men anvisningen af tilbuddet
vil ske i dialog med forældrene.

10. Accept eller afvisning af tilbudt plads
Når du får tilbudt en plads i et dagtilbud, skal du skriftligt melde tilbage til Pladsanvisningen inden 5
hverdage via Digital Pladsanvisning, hvis du ønsker pladsen til dit barn. Hvis ikke du melder tilbage til
Pladsanvisningen, gives pladsen til et andet barn, og dit barn vil blive slettet fra ventelisten til samtlige
dagtilbud.
Når barnet er optaget i et dagtilbud, vil barnet blive slettet fra ventelisten til andre dagtilbud, men du har
stadig mulighed for at lade dit barn stå på venteliste eller skrive dit barn på venteliste til ét andet dagtilbud
via Digital Pladsanvisning. Barnet vil beholde sin oprindelige opskrivningsdato, hvis du lader dit barn stå på
venteliste til ét andet dagtilbud. Hvis du efterfølgende skriver dit barn på venteliste til et nyt dagtilbud, får
dit barn anciennitet på ventelisten fra den dato, du har skrevet barnet op.
Hvis du bliver tilbudt en garantiplads og siger nej, vil barnet blive slettet fra ventelisten til en garantiplads.
Barnet kan fortsat stå på venteliste til ét bestemt dagtilbud, hvis Pladsanvisningen bliver informeret herom
via Digital Pladsanvisning. Barnet kan blive skrevet op til en garantiplads igen, hvis du selv retter
henvendelse til Pladsanvisningen. Opskrivning skal ske med 3 måneders varsel.

11. Overflytning til børnehaveplads
Børn i et dagtilbud for 0-2 årige er sikret overflytning til børnehaveplads uden fornyet ansøgning.
Overflytningen sker automatisk i perioden omkring barnets 3 års fødselsdag.
Du har også mulighed for at få overflyttet dit barn fra den måned barnet fylder 2 år og 9 måneder. Hvis du
ønsker overflytning fra 2 år og 9 måneder skal du gå i dialog med personalet i dit barns institution/dagplejer
senest 2 måneder før den måned dit barn fylder 2 år og 9 måneder. Personalet vil foretage en faglig
vurdering af dit barns udvikling/behov i forhold til en tidligere overflytning.
Hvis dit barn går i en integreret institution er barnet automatisk sikret plads i børnehavedelen. Hvis du
ønsker plads i en anden institution eller, hvis dit barn går i dagpleje, kan du skrive dit barn op til børnehave
via Digital Pladsanvisning. Der er desværre ikke nogen garanti for, at barnet kan tilbydes den ønskede
børnehaveplads, da det afhænger af, hvor mange børn, der er på venteliste til institutionen.
Hvis et barn starter i børnehaveklasse, men har behov for at komme tilbage i børnehave, vil barnet blive
tilbudt en børnehaveplads i sin tidligere børnehave.

12. Udmeldelse
Hvis dit barn ikke går i en integreret institution og får tilbud om børnehaveplads, og du vælger at sige nej,
udmeldes barnet af dagpleje eller vuggestue måneden efter, at barnet er fyldt 3 år. Hvis du ønsker at gøre
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brug af muligheden for frivillig overflytning til børnehave fra barnet er 2 år og 9 måneder, men fortryder og
siger nej til den tilbudte plads, kan dit barn blive i institutionen/dagtilbuddet og bliver først meldt ud
måneden efter det fylder 3 år.
Hvis du ønsker at udmelde dit barn af dagpleje/daginstitution, skal det ske via Digital Pladsanvisning og skal
altid foretages med 1 måneds varsel til den 15. eller 30./31. i måneden. Hvis du ikke overholder fristen, skal
du betale for hele opsigelsesperioden.
Dit barn bliver automatisk meldt ud den 31. marts det år, hvor barnet starter i skole/SFO. Hvis dit barn skal
starte i en SFO/skole i en anden kommune, som har en senere start, kan dit barn blive i dagtilbuddet frem
SFO/skolestart, dog senest til 1. august.

13. Garantiordning ved udmeldelse af dagtilbud i en periode på ml. 3-12 måneder
Greve Kommune har en garantiordning, der skal sikre, at forældre, der i en periode ikke har behov for plads
i et dagtilbud til deres børn, kan udmelde dem med garanti for en plads den dag, der atter er behov.
For vuggestue og dagpleje gælder garantien ikke en bestemt plads. Forældrene er således ikke sikret, at
deres barn kommer tilbage til samme dagtilbud, som det havde. For børn i børnehave er barnet sikret en
plads i samme børnehave som tidligere.
Garantien gælder for en periode på mindst 3 måneder, og højst 12 måneder.

14. 30 timers deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov
Forældre, der holder barsels- eller forældreorlov, har mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen til
de øvrige børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.
Forældrenes ret hertil bortfalder, hvis barselsperioden afbrydes med mere end 5 uger.
Greve Kommunes retningslinjer for 30 timers deltidspladser ved barsels- og forældreorlov, kan ses på
kommunens hjemmeside.
Retningslinjerne vedrører bl.a. frister og procedurer i forbindelse med ansøgning og forældrenes
oplysningspligt. Forældrenes ansøgning om en deltidsplads skal sendes til opholdskommunen, og
forældrene skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen.

15. Kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider
Forældre har mulighed for, at deres barn kan gå i et dagtilbud samtidig med, at forældrene får tilskud til at
få barnet passet uden for normal åbningstid. Forældrene vælger selv, hvem de vil have til at passe barnet,
når de har brug for pasning uden for åbningstiden.
Tilbuddet hedder et kombinationstilbud og er en kombination af en dagtilbudsplads og fleksibel pasning,
hvor børn kan gå i deres trygge og vante dagtilbud og samtidig blive passet af en person de kender, når
forældrene arbejder på skæve tidspunkter.
Forældrene skal kunne dokumentere, at de har et arbejde, der gør, at de har behov for pasning uden for
dagtilbuddenes almindelige åbningstid. De skal mindst have et pasningsbehov uden for den almindelige
åbningstid på ti timer i gennemsnit om ugen, og så må kombinationstilbuddet samlet set ikke overstige,
hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud.
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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.
Greve Kommune skal godkende ansøgninger om kombinationstilbud. Ansøgningsproceduren for
kombinationstilbuddet kan ses på kommunens hjemmeside.
Optagelsesreglerne er godkendt af Skole- og Børneudvalget i Greve Kommune den 2. maj 2019 og har
virkning fra den dato.

7

