Pladsanvisningens retningslinjer
Pasningsgaranti
Pasningsgaranti omfatter alle børn over 6 måneder og indtil barnets skolestart. Barnet skal
skrives op til en plads senest 3 måneder før det ønsker en plads og vil være gældende pr.
den 1. i en måned. Skriver du dit barn op f.eks. den 25. marts, vil din garantidato blive den
1. juni.
Pasningsgaranti betyder, at barnet er garanteret en plads i et dagtilbud i det
pasningsdistrikt, hvor familien bor. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en
plads i et bestemt dagtilbud.
Pasningsgarantien er opfyldt, når barnet er blevet tilbudt plads. Der tilstræbes altid at
tilbyde forældrene plads i god tid før behovsdato. For tilflyttere er pasningsgarantien kun
gældende i det pasningsdistrikt hvor familien bosætter sig.
I tilfælde hvor det ikke har været muligt for forældrene at lade barnet skrive op til en plads
3 måneder før pladsen ønskes, søges pladsen anvist hurtigst muligt og eventuelt i
tilstødende distrikt. Det gør sig f.eks. gældende for:
·
·
·

Tilflyttere
Forældre hvor et privat pasningstilbud pludselig bortfalder
Forældre, som selv passer sit barn og pludselig får jobtilbud.

I det omfang forældrene ikke følger de frister der er fastsat i disse retningslinjer, gælder de
bestemmelser om optagelse mv, der er fastsat i Dagtilbudsloven med tilhørende
bekendtgørelser og vejledninger.
Når barnet skal skrives op til en plads i dagtilbud
Opskrivning til en plads i dagtilbud skal ske via Herning Kommunes digitale
selvbetjeningsløsning på www.herning.dk/Digital Pladsanvisning eller ved personlig
henvendelse i Borgerservice.
Forældrene kan afgive 2 konkrete ønsker, når barnet skrives op til en plads i et dagtilbud.
Ønskerne kan være 2 dagplejeområder, 2 daginstitutioner eller en kombination af
daginstitution og dagplejeområde. Forældrene skal foretage en prioritering af rækkefølge
for ønskerne. Ud over ønskerne kan barnet være skrevet op til pasningsgaranti.
Det er muligt at stå på venteliste i et andet distrikt, men barnet kan kun være omfattet af
pasningsgaranti i bopælsdistriktet. Børn, som er omfattet af pasningsgaranti, har fortrinsret
til plads i det distrikt, hvor barnet har folkeregisteradresse. Tilflyttere til Herning Kommune
kan få barnet skrevet op til en plads fra det tidspunkt, hvor bopælsadressen er kendt.
Rækkefølge for anvisning

Anvisning af pladser sker som udgangspunkt efter barnets alder. Barnets alder
sammenholdt med behovsdato bestemmer dato for optagelse.
Rækkefølge kan dog i særlige tilfælde fraviges. Det kan f.eks. være:
·
·
·

·
·

Hvis barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
Ved dokumenterede sociale, helbredsmæssige eller pædagogiske problemstillinger
Hvis barnet har søskende i et dagtilbud, hvor der bliver en ledig plads (dog under
forudsætning af, at de børn, der står foran på ventelisten, kan tilbydes anden
alderssvarende tilbud i nærområdet)
Af integrationsmæssige hensyn
Hvis et skolesøgende barn har behov for en plads i et bestemt dagtilbud for at
kunne være sammen med sine skolekammerater.

·
Afvigelse fra aldersrækkefølgen sker efter konkret vurdering.
Specielle forhold vedr. tilbud af plads:
·

·

På institutioner der har afdelinger, der fysisk ligger på anden adresse, tilbydes der
plads til hovedinstitutionen. Det er institutionen der placerer børnene på de
respektive afdelinger.
Hvis en dagplejer skal modtage 3 små børn på samme tid forskydes opstart af
børnene ud over den 1. i en måned (f.eks. til opstart midt i måneden)

Overflytning til andet dagtilbud
Når barnet er optaget i et dagtilbud, er barnet sikret en plads til udgangen af 4. klasse. Når
barnet bliver for gammelt til det dagtilbud, det er optaget, vil det blive overflyttet til et
dagtilbud, der passer til barnets alder, så snart det er muligt.
Overflytning til børnehave
Børn overflyttes som udgangspunkt til børnehave den 1. i den måned, hvori barnets fylder
2 år og 9 måneder. Hvis der ikke er plads i et dagtilbud, som forældrene har ønsket, vil
barnet blive overflyttet til et andet dagtilbud, hvis det er nødvendigt af hensyn til
pladskapaciteten. Der er mulighed for at få barnets overflyttet til et ønsket dagtilbud når
der er ledig plads.
Hvis forældrene og institutionen/dagplejen vurderer, at der er særlige hensyn, der taler
imod en overflytning, kan der efter ansøgning og individuel vurdering dispenseres ud fra
Herning Kommunes regler for dispensation.
Hvis der er ledig kapacitet i dagplejen i et område, kan barnet blive i dagplejen indtil den 1.
i den måned hvor det fylder 3 år inden for dagplejens almindelige normering (4 pladser pr.
dagpleje).
Overflytning til fritidshjem SFO

Som udgangspunkt overflyttes børn til fritidshjem/SFO den 1. april i det år barnet starter
skole.
Overflytning fra fritidshjem/SFO 0-2. klasse til fritidshjem 3-4. klasse sker som
udgangspunkt også 1. april i det år barnet starter 3. klasse.
Ved skoleskift kan barnet overflyttes til fritidshjem/SFO, der hører til skolen pr. den dato
barnet starter i den nye skole.
Overflytninger i dagplejen / vuggestue
·Som udgangspunkt overflyttes børn over 2 år ikke til vuggestue med mindre der er
søskende eller ingen venteliste til institutionen. Barnet betragtes først som 2 år fra den
efterfølgende første i en måned.
Forældrene kan få overflyttet deres barn, når det allerede er i dagplejen, hvis det ønskes.
Det forudsætter, at der er plads ved den enkelte dagplejer.
Indmeldelse
Indmeldelse i daginstitution/SFO og i dagplejen sker sædvanligvis pr. den 1. i måneden.
Fuldtidsplads i fritidshjem/SFO kan tilvælges med dags varsel.
Udmeldelse
Udmeldelse af dagtilbud/SFO skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en
måned. Skift fra fuldtidsplads til morgen- eller eftermiddagsplads, kan ske til
næstkommende 1.
Børn udmeldes automatisk af dagtilbud efter 4. klasse. I særlige tilfælde kan der
dispenseres for, at barnet kan blive i et dagtilbud efter 4. klasse. Forældrene skal ansøge
om dispensation som vurderes og afgøres af Center for Børn og Læring.
Andet
Forældrene kan godt have barn i dagtilbud under barselsorlov. Hvis en forælder har
udskudt noget af sin barsel til senere, skal barnet ikke meldes ud af dagtilbud.
Vælger forældrene en institution med madordning, er barnet obligatorisk med i ordningen.
Skal barnet undtages fra madordningen, skal der afleveres lægedokumenteret
begrundelse for friholdelse og Center for Børn og Læring vurderer om der kan ske
friholdelse for ordningen

