Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune
Optagelse
Dit barn kan skrives op fra fødslen. Der kan
tilbydes en plads, når dit barn er 26 uger. Der er
pasningsgaranti 4 uger efter de 26 uger.
Garantien gælder, når dit barn er skrevet op tre
måneder før. Hvis der ikke er plads i vuggestue,
opfyldes garantien i kommunal dagpleje.
Du kan skrive dit barn op på Skive.dk og
Borger.dk.
Pladserne tildeles efter ansøgningsdato og
behovsdato, når dit barn har garanti for en plads.
Ved sammenfald i ansøgningsdato tildeles efter
alder. Det gælder også, hvis du er tilflytter.
Derudover er der fortrinsret ved disse forhold i
prioriteret rækkefølge:
•
•

Søskende i børnehaver
Børn med særlige pædagogiske eller
sociale behov. Indstilling behandles af
Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Søskendegaranti gælder kun, hvis de er sammen
i børnehaven mindst en måned.
I de kommunale vuggestuer gælder desuden
følgende:
-

Der hvor der ikke er et andet kommunalt
tilbud end vuggestue, har borgerne i
området (skoledistriktet) fortrinsret til
vuggestuen

-

Hvis der er flere vuggestuer under
samme ledelse, kan ledelsen selv
administrere antal børn i den enkelte
vuggestue. Den samlede normering skal
dog overholdes.

Udmeldelse
Ved udmeldelse skal du betale frem til den sidste
dag i efterfølgende måned.
Alle børn udmeldes 31. juli i det år, de fylder 6
år, hvis ikke andet er aftalt.
Dagplejen
Fuldtid: 48 timer
Vuggestuer og børnehaver
Fuldtid: 48 timer
Deltid: 30 timer
Barselsmodul
Forældre som afholder barsel i mere end 7 timer
om ugen, har ret til en deltidsplads til børn fra 26
uger til skolealder på 30 timer.
Dagtilbud i andre kommuner
Du kan vælge dagpleje, vuggestue eller
børnehave i en anden kommune. Prisen for en
plads vil være afhængig af udgiften i den anden
kommune.
Lukkedage
Vuggestuer og børnehaver må ifølge
Dagtilbudsloven holde lukket den 24. december
og den 5. juni.
I nogle lokalområder samarbejder
daginstitutionerne om pasning i sommerferien
ved lavt fremmøde. Det vil sige under 20%.
Dagplejen har lukket Grundlovsdag fra kl. 12.

Frit valg
Du kan frit vælge lokalområde og tilbud. Hvis vi
ikke kan opfylde dit konkrete ønske på
garantidatoen, kan dit barn fortsat være skrevet
op til en plads senere.
Skive Kommune tager størst muligt hensyn til
jeres ønske.
Alder
Du kan vælge dagpleje eller vuggestue indtil dit
barn er 2 år og 11 måneder.
Er dit barn fyldt 2 år, kan det optages i dagpleje,
men ikke i vuggestue. Det er dog muligt at flytte
dit 2-årige barn fra én vuggestue til en anden.
Når dit barn er fyldt 2 år og 11 måneder, tilbyder
vi en plads i børnehave.

Læs mere på Skive.dk under Lukkedage.
Betaling og tilskud
Taksten for en plads besluttes en gang om året,
og der opkræves over 12 måneder.
Er der frokostordning i børnehaven, vil der være
en ekstra betaling. Spørg i børnehaven.
Din betaling kan sættes ned, når husstandens
indkomst er under de fastsatte grænser. Se mere
på Skive.dk eller Borger.dk.
Har du mere end ét barn i dagpleje, vuggestue
eller børnehave, får du rabat. Du betaler fuld pris
for dyreste plads og halv pris for øvrige pladser.
Hvis dit barn har særlige sociale eller
pædagogiske behov, kan du søge nedsat betaling
hos din sagsbehandler.

Private tilbud
Privatinstitutioner
Du skal rette kontakt til den privatinstitution,
hvor I ønsker en plads. Kommunen giver et
tilskud til institutionen pr. barn. Din betaling for
en plads fastsætter den private institution.
Tilskud til privat pasningsordning
Du kan søge om et tilskud til at betale løn til en
børnepasser i eget hjem - eller til en selvstændig
børnepasser på egen adresse.
Du kan få tilskud fra dit barn er 24 uger og til
skolealder. Der gives ekstra tilskud til søskende.
Kombinationstilbud
Dit barn kan få en deltidsplads i et dagtilbud
samtidig med, at du modtager et tilskud fra
kommunen til fleksibel pasning udenfor
dagtilbuddets åbningstid. Den fleksible pasning
skal udgøre mindst 10 timer om ugen. Det
samlede tilbud må ikke overstige, hvad der i tid
svarer til en fuldtidsplads.
Tilskud til pasning af egne børn
Forældre kan søge om et tilskud til at passe eget
barn, fra det er 24 uger og til skolealder. Men
ikke hvis I har anden indtægt. Der er ikke tilskud
til søskende.
Se flere oplysninger på Skive.dk
Dispensation fra reglerne træffes i Kulturog Familieforvaltningen.

