Administrationsgrundlag 2022
Begrebsafklaring
Dagtilbud er samlet betegnelse for de pasningstilbud vi tilbyder, dvs. dagpleje, vuggestue, børnehave og
aldersintegrerede institutioner.
Daginstitution er betegnelsen for pasningstilbuddene vuggestue, børnehave og aldersintegrerede institution.
Aldersintegrerede institutioner er betegnelsen for institutioner med både vuggestue og børnehave under
samme tag.
Obligatorisk læringstilbud er et 25 timers lovpligtigt krav for børn i udsatte boligområder.

Pladsgaranti
Thisted Kommune garanterer alle børn, der er fyldt 26 uger, en plads i et alderssvarende dagtilbud inden
for kommunens grænser.
Vælges der et dagtilbud uden for det skoledistrikt, som barnets bopælsadresse er tilknyttet, er det fortsat bopælsadressens skoledistrikt, som barnet er garanteret plads i.

Opskrivningsregler
Opskrivning til et kommunalt dagtilbud sker i den digitale selvbetjeningsløsning på www.pladsanvisningen.thisted.dk eller www.borger.dk.
Der opskrives til følgende alderskategorier:
• 0-2 år: opskrivning til dagpleje, vuggestue samt aldersintegrerede institution
• 3-5 år: opskrivning til børnehave og aldersintegreret institution
Der tilbydes tidligst plads i børnehave pr. den første i den måned barnet fylder 3 år.
Eksempel: Barnet er født 20-12-2016. Barnet kan tidligst starte i børnehave den 01-12-2019.
Der kan ønskes op til 4 dagtilbud, som forældrene prioriterer i den ønskede rækkefølge.
I dagplejen opskrives barnet til distrikter. Forældrene kan i et kommentarfelt skrive, hvis de har særlige
ønsker til en eller flere dagplejere.
I daginstitutionerne optages som udgangspunkt børnene enten den 1. eller 15. i en given måned.
I dagplejen optages børnene på en vilkårlig dato efter forældrene ønske. Forældre, der er fleksible i forhold til behovsdatoen, har mulighed for at gøre opmærksom på dette ved at anføre den tidligst mulige
behovsdato og i et kommentarfelt samtidig anføre hvilken dato de senest har behov for en plads.
Se særlige frister for ansøgning om deltidsplads i afsnittet Deltidspladser.

Tildeling af plads
Som udgangspunkt vil forældrenes førsteprioritet og behovsdato søges imødekommet. Hvis det ikke er
muligt, søges øvrige ønsker imødekommet i prioriteret rækkefølge. Er dette ikke muligt, anvises barnet
en ledig plads i et aldersvarende tilbud.
I de tilfælde hvor førsteprioriteten imødekommes tilstræber Pladsanvisningen at sende forældre, der
ønsker plads i et dagtilbud et indmeldelsesbrev 2 måneder inden behovstidspunktet. I dagplejen sendes
der et tilbud. Opskrives barnet mindre end 2 måneder før behovsdatoen, tilstræber Pladsanvisningen at
give et tilbud hurtigst muligt, og senest 4 uger efter opskrivningen.
Forældrene er forpligtet til at svare på tilbuddet inden for fristens udløb. Forældrene har en frist på 10
hverdage til at acceptere eller afslå den tilbudte plads. Den pågældende plads er reserveret til barnet
indtil fristens udløb, hvorefter pladsen kan gives til et andet barn. Manglende svar sidestilles således
med at forældrene har fundet anden pasning end den tilbudte plads, hvorfor barnet slettes af ventelisten.
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Der tilbydes op til 3 dagtilbud med et tilbud ad gangen. Hvis forældrene af den ene eller anden grund
takker nej til det første, kan der gives yderligere to tilbud. Disse vil i det omfang, det er muligt, gives inden for 2 måneder før behovsdatoen.
Der er en forpligtelse til at prioritere en effektiv udnyttelse af pladserne i såvel institutioner som dagpleje. Pladsanvisningen sikrer derfor, at der sker en optimal udnyttelse af ledige pladser, før der undtagelsesvis sker en merindskrivning i institutionerne eller oprettes 5. barns pladser i dagplejen. Der vil ligeledes kunne tages hensyn til sammensætningen af børnegrupper i det konkrete dagtilbud, i forhold til
alder, køn, m.v.

Visitationsprocedure
Når der tildeles plads, fordeles de ud fra følgende retningslinjer:
1. Særlige hensyn
På baggrund af vurdering fra fagpersonale
2. Behovsdatoen
Hvis flere har samme behovsdato, visiteres efter punkterne 3 og 4
3. Søskendefordel
Søskende, der får min. 6 måneder sammen i samme dagtilbud, tilgodeses
Hvis flere har søskendefordel, visiteres efter punkt 4
4. Ansøgningstidspunkt
Barnet med det tidligste ansøgningstidspunkt visiteres først
5. Omplacering
Ved omplacering i forbindelse med dagplejers stop (uddannelse, fratrædelse, længerevarende
sygdom osv.), anvises der efter alder, det ældste barn først. Særlig hensyn går altid først.
Eksempel på tildeling af plads, jf. visitationsproceduren pkt. 1-5

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
Barn 5

Behovsdato
01-12-2021
01-12-2021
01-08-2021
01-09-2021
01-10-2021

Søskendefordel
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej

Ansøgningsdato
13-05-2021
14-05-2021
12-08-2020
01-10-2018
27-10-2018

Fødselsdato
02-01-2016
24-02-2018
17-08-2018
05-09-2018
16-10-2018

Næste ledige plads er den 1. december 2021.
Dvs. alle børn, der har behovsdato den 1. december 2021 eller før, kommer med i en samlet pulje.
Pladserne vil blive tildelt i følgende rækkefølge:
1. Barn 4
Behovsdatoen er passeret og barnet har søskendefordel. Bedst anciennitet
2. Barn 1
Behovsdatoen matcher datoen for næste ledige plads. Søskendefordel. Næstbedste anciennitet
3. Barn 5
Behovsdatoen er passeret, ingen søskendefordel, barnet har den bedste anciennitet
4. Barn 3
Behovsdatoen er passeret, ingen søskendefordel, barnet har den næstbedste anciennitet
5. Barn 2
Behovsdatoen matcher datoen for næste ledige plads. Barnet har den 3. bedste anciennitet

Venteliste
Det er muligt at forblive stående på venteliste til ét bestemt dagtilbud, også selvom et andet tilbud er
accepteret. Dagplejer/institutionen vil blive informeret herom af pladsanvisningen.
Ønsker forældrene at blive stående på venteliste, meddeler forældrene dette til Pladsanvisningen via
dagtilbud@thisted.dk eller via sikker post på www.borger.dk, hvis det omhandler personfølsomme
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oplysninger, inden for det modtagne tilbuds svarfrists udløb. Meddeles ønsket om venteliste efter svarfristens udløb, sidestilles dette med en ny-opskrivning og dermed en ny anciennitetsdato.
Når førsteprioriteten er opnået, eller hvis forældrene ikke har henvendt sig med ønsket om at forblive på
ventelisten inden for fristen, slettes barnet af ventelisten.
Optag forud for andre børn på venteliste
I særlige tilfælde kan der optages børn fra andre kommuner i et dagtilbud forud for andre børn på ventelisten.
Med helt særlige tilfælde forstås tilfælde, hvor et barn og dets familie på grund af alvorlig sygdom hos
barnet i en længerevarende periode er indlagt på et hospital i kommunen eller et tilsvarende sted, og
derfor er afskåret fra fx at kunne benytte det dagtilbud, som barnet eller barnets søskende er optaget i i
familiens opholdskommune.

Internt flyt
Opstår der et ønske fra forældrene om at flytte barnet fra et kommunalt dagtilbud til et andet, må der
efter forældrenes skriftlige henvendelse forventes en sagsbehandlingstid på op til 30 dage.
Dette er for at sikre, at alle relevante parter er rettidigt informeret. Ligeledes skal der være tid til dialog
mellem forældrene og dagtilbuddet om mulige konsekvenser for barnet. Der skal desuden være mulighed for at indsamle relevant information og vurdere, om der i forhold til barnets tarv, kan være forhold,
der skal tages højde for.
Undtaget herfor er som udgangspunkt, hvis familien flytter bopæl, hvor det vurderes uhensigtsmæssigt
at bibeholde plads i det oprindelige dagtilbud, samt hvis et barn allerede er skrevet på venteliste til et
skift, jf. retten til at stå på venteliste.

Udmeldelse
Udmeldelse skal senest ske med minimum en måneds varsel. Udmeldelse sker i den digitale selvbetjeningsløsning på www.pladsanvisningen.thisted.dk eller www.borger.dk.
Se særlige frister for udmeldelse af deltidsplads og kombinationstilbud i afsnittene Deltidspladser og
kombinationstilbud – fleksibel pasning.
Udmeldelse med garanti om genindmeldelse er en mulighed ved særlige omstændigheder, såsom ved et
barns alvorlige sygdom.
Ved midlertidig udmeldelse fra et dagtilbud (eks. ved langvarig rejse/ferie), kan der ikke gives garanti for
plads i det samme dagtilbud.
Udmeldelsesforpligtelsen påhviler forældrene. Dog udmelder Pladsanvisningen automatisk børn i kommunale tilbud således:
1) Børn i dagpleje og vuggestue udmeldes automatisk pr. den sidste i måneden inden den måned,
hvor barnet fylder 3 år. Eksempel: barnet er født 31-12-2016. Barnet udmeldes automatisk pr.
30-11-2019.
2) Børn i børnehave og aldersintegrerede institutioner udmeldes automatisk pr. 31. marts i det år
barnet fylder 6 år. Eksempel: barnet er født 31-12-2016. Barnet udmeldes automatisk pr. 31-032022.
Undtagelse for udmeldelse i forhold til barnets alder er, hvis barnet af fagpersoner er vurderet at kunne
profitere af en forlængelse i tilbuddet.
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Åbningstider
Dagplejen har åbent 48 timer pr. uge inden for tidsrummet 06:00-17:00. Åbningstiden er variabel og kan
ændres i samarbejde mellem dagplejer og forældre, hvis muligt.
De enkelte institutioners åbningstid fremgår af kommunes hjemmeside www.thisted.dk og institutionernes hjemmeside.

Ferieafvikling
Der etableres sampasning i udvalgte perioder af året. Sampasning betyder, at der udvælges et mindre
antal institutioner såvel som dagplejere – der står for al pasning i kommunen. Perioderne det omhandler
er:
Institutioner:
Tre dage op til påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, to uger i sommerperioden samt dagene mellem
jul og nytår.
Dagplejen:
Dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt dagene mellem jul og nytår.
Alle dagtilbud er lukket den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag). På disse dage vil
der ikke blive tilbudt pasning.

Deltidspladser
Et barn opskrives til en deltidsplads på samme vis, som der opskrives til øvrige dagtilbud på www.pladsanvisningen.thisted.dk eller www.borger.dk. Der skal ansøges om deltidsplads senest en måned før behovsdatoen. Forældrene råder over 30 timer pr. uge, således der er maksimum 6 timer til rådighed pr.
dag, inklusive aflevering, afhentning, samtaler med personalet, mv. Barnet skal møde ind i dagtilbuddet,
således det på lige fod med de øvrige børn kan deltage i det pædagogiske læringsmiljø, hvilket aftales
nærmere med det aktuelle dagtilbud. Forinden et barn kan begynde i en deltidsplads, udarbejdes forældrene en mødeplan, gældende for 4 uger ad gangen.
En deltidsplads kan opsiges med et varsel på en måned.
Thisted Kommune kan ændre barnets deltidsindmeldelse til heltid, hvis retningslinjerne for deltidspladsen ikke overholdes.

Tilskud til pasning af eget barn
Der kan ansøges om tilskud til pasning af eget barn, fra barnet er 24 uger gammelt, og indtil skolealderen.
Tilskuddet udbetales i minimum otte uger og i maksimalt tolv måneder. Der er mulighed for at opdele
perioden i to, f.eks. i to seks måneders perioder.
Der ydes tilskud til maksimalt tre børn.
Tilskuddet udgør 75% af billigste nettodriftsudgift til et barn i samme alder og er skattepligtig. Der ydes
ikke søskenderabat til denne ordning.
Det udbetalte tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
Der betales skat af tilskuddet.
Følgende betingelser skal være opfyldt før tilskuddet kan bevilges:
▪

Ansøger skal kunne udvikle barnets danske sprogkompetencer.
- Dette krav gælder ikke for borgere fra EU/EØS og Schweiz i det omfang de efter EU-retten er berettiget til
ydelsen.
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▪
▪
▪

▪

Ansøger må ikke samtidig have en arbejdsindtægt eller modtage nogen form for offentlig overførselsindkomst.
En eventuel ægtefælle skal udnytte sin arbejdsevne.
Ansøger skal have opholdt sig i Danmark (inklusive Færøerne og Grønland) i 7 ud af de seneste 8
år.
- Dette krav gælder ikke for borgere fra EU/EØS og Schweiz i det omfang de efter EU-retten er berettiget til
ydelsen.
Hvis det vurderes, at barnet har behov for at være optaget i et dagtilbud (f.eks. hvis det ikke udvikler sig alderssvarende sprogligt), kan der ikke ydes tilskud til pasning i hjemmet.

Pasning på tværs af kommunegrænse
Forældre der er bosiddende i en anden kommune og ønsker dagtilbud i Thisted Kommune, skal følge
gældende retningslinjer for opskrivning.
På baggrund af forældrenes opskrivning tilbydes der plads i Thisted Kommune tidligst pr. den dato, barnet har folkeregisteradresse i Thisted Kommune medmindre det kan dokumenteres, at barnet intet indmeldelsesforhold har i anden kommune.
Hvis forældre bosat i Thisted Kommune ønsker pasning i en anden kommune, skal forældrene selv forestå opskrivningen til dagtilbud i den pågældende kommune.
Det påhviler forældrene/er forældrenes ansvar at udmelde barnet af eksisterende dagtilbud i Thisted
Kommune efter gældende udmeldelsesvarsel. Hvis dette ikke sker og barnet samtidig indmeldes i en anden kommune, vil forældre kunne opkræves dobbelttakst. Dvs. opkrævning for de pågældende dagtilbud i begge kommuner. Foruden forældretaksten opkræves forældrene også differencen i driftsudgiften
i de tilfælde hvor institutionskommunes udgift overstiger bopælskommunes driftsudgift.
Økonomisk fripladstilskud skal bevilges i bopælskommunen, når forældrene er berettiget hertil og ansøger herom. Tilskuddet overføres ikke automatisk over kommunegrænse. Tilskuddet kan tidligst gælde fra
den 1. i måneden efter modtagelsen af ansøgning herom.
Ansøgning om økonomisk fripladstilskud foregår via www.pladsanvisningen.thisted.dk eller www.borger.dk.

Kombinationstilbud – fleksibel pasning
Forældre har ret til et kombinationstilbud ”fleksibel pasning”, hvis det dokumenteres, at der er et arbejdsbetinget behov for pasning uden for normal arbejdstid. Den fleksible pasning skal udgøre mindst ti
timer om ugen i gennemsnit. Det antal timer der anvendes på fleksibel pasning i hjemmet modregnes i
det antal timer barnet har til rådighed i dagtilbuddet, således antallet af timer i alt svarer til en heldagsplads gældende for det dagtilbud, barnet er indmeldt i.
Forinden barnet kan begynde i et kombinationstilbud, udarbejdes der i samarbejde med dagtilbuddet en
mødeplan, gældende for 4 uger ad gangen.
Et kombinationstilbud kan opsiges med et varsel på en måned.
Thisted Kommune kan opsige kombinationstilbuddet, hvis retningslinjerne ikke overholdes.
Thisted Kommune skal godkende den private pasningsordning (fleksibel pasning i hjemmet). Der er et
krav om den fleksible passers skolekundskaber, da passeren skal kunne understøtte barnets dansksproglige udvikling. Fleksibel pasning forudsætter at barnet indmeldelse i et dagtilbud på fuldtid, og kan
ikke tilbydes børn, der er omfattet af et sprogstimuleringstilbud.
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Eksempel:
Et barn er i fleksibel pasning i 15 timer pr. uge og indskrevet i en børnehave med en ugentlig åbningstid
på 52 timer. Barnet har således mulighed for at benytte børnehaven i 37 timer om ugen, inklusive aflevering, afhentning, daglige samtaler med personalet, mv.

Private dagtilbud
Private institutioner
Foruden de kommunale dagtilbud findes der i Thisted kommune en række godkendte private institutioner.
Opskrivning af børn hos et privat dagtilbud, skal ske ved at rette direkte henvendelse til
tilbuddet, da pladsanvisningen ikke anviser til private dagtilbud.
Forældrene skal være opmærksomme på at evt. opsigelsesvarsel skal overholdes ved skift til andet dagtilbud. Thisted Kommune kan ikke give tilskud til 2 indmeldelser på ét barn og derfor kan barnet først
indmeldes i den nye institution, når opsigelsesperioden er afsluttet.
Oversigten over private dagtilbud kan ses på Thisted.dk

Tilskud til privat pasningsordning
Forældre har mulighed for at etablere en privat pasningsordning. En privat pasningsordning skal godkendes af Thisted Kommune og kan maksimalt godkendes til fem børn. Tilskuddet udbetales direkte til
forældrene, der efterfølgende afregner med den private pasningsordning.
Ved opsigelse af pladsen hos en privat pasningsordning skal forældrene være opmærksomme på der
kan være opsigelsesvarsel der skal overholdes. Dette varsel og opsigelsesperiode aftales imellem forældrene og den private pasningsordning.

Orientering om forskellen mellem et kommunalt dagtilbud og en privat pasningsordning
Ved valg af en privat pasningsordning frem for et dagtilbud (kommunale og private daginstitutioner
samt den kommunale dagpleje) er forskellen:
◾ At barnet ikke sprogvurderes i en privat pasningsordning, men skal sprogvurderes af Thisted Kommune omkring tre-årsalderen.
◾ At der er ikke krav om pasning af barnet, hvis den private pasningsordning er syg.
◾ At der er ikke krav om alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i den private pasningsordning.
◾ At der ydes ikke økonomisk, socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads til et barn i en privat
pasningsordning.
◾ At der ikke udbetales tilskud til et barn i privat pasningsordning, hvis en forælder samtidig modtaget
barsels dagpenge til et pågældende barn.
◾ At barnet kan opsiges fra en privat pasningsordning.
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