Forslag til ændringer i retningslinjer for børns optagelse i dagtilbud
Nedenstående skema beskriver de nugældende retningslinjer for børns optagelse i dagtilbud samt
forvaltningens forslag til ændringer. Skemaet beskriver også, hvilke konsekvenser, forvaltningen
forventer,de ændrede regler vil medføre.
Fordeling af pladser i dagtilbud for 0-5-års
området sker nu efter følgende retningslinjer,
som fremgår af serviceinformation for
Dagtilbud 2018.

Ændringer og forventede konsekvenser

De første ledige pladser tildeles de forældre, der
har valgt pasningsgaranti og som har behov for
pasning af deres barn fra en bestemt dato.

Ingen forandring. Pasningsgarantien er uændret
i den nye lovgivning. Der skal altid være ledige
pladser i pladsanvisningssystemet, som
forældrene kan vælge. Forvaltningen skal nøje
følge børnetallet og være opmærksom på, at
kapaciteten er tilstrækkelig.

I det omfang, det er muligt, tilbyder
pladsanvisningen dagpleje- og vuggestueplads
efter forældrenes ønske. Er en dagplejeplads ledig
i det daginstitutionsdistrikt, som barnet tilhører,
tilbydes den først. Dagplejen i
daginstitutionsdistriktet skal være fyldt op, før
forældre tilbydes en vuggestueplads.

Forældre vil i det nye pladsanvisningssystem frit
kunne vælge mellem vuggestue og dagpleje i
det omfang, der er ledige pladser. Forvaltningen
foreslår, at det nye pladsanvisningssystem
fortsat styres, således at tomme pladser i
dagplejen minimeres. Dette kan gøres ved, at
ikke alle ledige pladser i vuggestuen frigives før
dagplejepladserne er booket.

Alle børn i Hjørring Kommune er garanteret en
plads i en børnehave i eget dagtilbudsdistrikt. Ved
Dyregården Ferdinand er der et antal pladser til
rådighed for børn fra hele kommunen.

Forvaltningen foreslår, at dagtilbudsdistrikterne
ophæves, men at det tilstræbes, at der altid er
mulighed for at booke plads i nærområdet og
som minimum inden for en radius på 10 km.

Hvis forældre ønsker plads i en børnehave i et
andet distrikt, kan Pladsanvisningen imødekomme
ønsket, hvis der er ledige pladser i det ønskede
distrikt, og hvis det distrikt, barnet tilhører, er fyldt
op til den aftalte normering.

Det nye pladsanvisningssystem tilgodeser den
nye lovgivning, ved at forældre frit kan vælge
mellem alle ledige pladser i hele Hjørring
Kommune.

Børn med særlige behov (vurderes af PPR og
Dispensationsudvalget) prioriteres.

Ingen forandring. Forvaltningen foreslår at børn
med særlige behov, som henvises via PPR og
Dispensationsudvalget, fortsat prioriteres på
ønskelisterne. Dette vil skulle ske via
Pladsanvisningen.

Søskendegaranti: Børn, der har søskende i den
dagpleje/daginstitution, hvor der bliver en ledig
plads, prioriteres.

Ingen forandring. Søskende har fortsat
fortrinsret i det nye pladsanvisningssystem.

Anciennitet efter opskrivningsdato.

Ingen forandring. I det nye
pladsanvisningssystem tæller ancinitet fortsat
fra opskrivningsdato. Det vil sige fra den dato,
forældrene booker og/eller ønsker en plads i det
nye pladsanvisningssystem.

Forældre kan skrive barnet op til børnehave, når
det fylder 2 år.

I det nye pladsanvisningssystem kan forældre
booke plads i både vuggestue/dagpleje og
børnehave, når barnet er født.

Der er mulighed for at forblive på ventelisten til et
bestemt dagtilbud (dagpleje/ vuggestue), og at få
barnet overflyttet, hvis der bliver en ledig plads. Det
vil sige fra dagpleje til institution eller fra institution
til dagpleje.
Det er som udgangspunkt ikke muligt at flytte
mellem institutionerne eller mellem dagplejere.

Den nye lovgivning giver mulighed for, at barnet
kan blive stående på en venteliste, selvom
barnet har fået en plads i et andet dagtilbud.

Når barnet er indmeldt i børnehave, er det ikke
muligt at blive på ventelisten til en anden
børnehave.

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den
sidste dag i måneden. Dette skal ske på
pladsanvisningen.hjoerring.dk
I dagpleje og vuggestue udmeldes barnet
automatisk med udgangen af den måned, hvor
barnet er fyldt 2 år og 9 mdr.
I børnehaven udmeldes sit barn automatisk med
udgangen af juli måned i det år, hvor barnet
begynder i 0. klasse.

Hvis der ikke er ledige pladser i det/de
børnehuse eller den/de dagplejere, forældrene
ønsker til deres barn, kan de i det nye
pladsanvisningssystem vælge at stå på ønske
liste til det/de pågældende steder. Forvaltningen
foreslår, at forældrene får mulighed for at stå på
ønskeliste til to tilbud, udover det de booker.
Når der bliver plads i det ønskede dagtilbud
modtager forældrene besked, hvorefter de skal
tilkendegive, om de fortsat ønsker pladsen.
Forvaltningen foreslår en svarfrist til forældrene
på tre dage/72 timer. Hvis de ikke ønsker
pladsen bortfalder ancienniteten.
Ingen forandring. Både indmeldelse og
udmeldelse skal ske i det nye
pladsanvisningssystem og skal foretages af
forældrene.
Indmeldelse skal ske til den første dag i
måneden. Udmeldelse skal ske med 1 måneds
varsel til den sidste dag i måneden.
I dagpleje og vuggestue sker udmeldelse
automatisk med udgangen af den måned, hvor
barnet er fyldt 2 år og 9 mdr. I børnehaven sker
udmeldelse automatisk med udgangen af juli
måned i det år, hvor barnet begynder i 0.
klasse.

