Skive Kommunes retningslinjer for kombinationstilbud

1. Hvad indeholder et kombinationstilbud?
Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger
udenfor dagtilbuddenes åbningstid. Tilbuddet betyder, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud
samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.
Med dagtilbud forstås både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt den kommunale
dagpleje. Desuden har forældre mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud i en anden kommune
som del af et kombinationstilbud.

2. Hvem kan benytte sig af kombinationstilbuddet?
Kombinationstilbuddet er et tilbud til forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, som har et
arbejdsbetinget pasningsbehov. Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er
optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

3. Dokumentation
Begge forældre, eller den enlige forsørger, skal have et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov,
som ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Dokumentation for arbejdstid og
pasningsbehov skal sendes ind til Skole- og dagtilbudsafdelingen sammen med ansøgningen. Kommunen
fortager løbende stikprøver.
Forældre skal hver måned sende dokumentation for udgift til den fleksible pasning, hvorefter tilskuddet
vil blive udbetalt månedsvis bagud.

4. Hvor meget (omfang af tilbuddet)?
Kombinationstilbuddet må tidsmæssigt ikke overstige en fuldtidsplads i et kommunalt dagtilbud. I 2019
er en fuldtidsplads på 48 timer i dagpleje, vuggestue og børnehave.
Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og dermed
maksimum 41,5 timer om ugen i kombination med vuggestue eller børnehave og 38 timer om ugen i
kombination med dagpleje. Timerne opgøres over en 4 ugers periode.
Hvis dagtilbuddet oplyser Skole- og dagtilbudsafdelingen om, at der mere end tre gange er gjort brug af
deltidspladsen i dagtilbuddet i flere timer end aftalt, opsiges kombinationstilbuddet uden varsel. Dette
betyder, at tilskud til fleksibel pasning ophører, og at der samtidig opkræves fuld forældrebetaling for
pladsen i dagtilbuddet.

5. Takster og tilskud
På Skive.dk kan du finde takster og tilskud for kombinationstilskuddet.
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6. Hvem kan den fleksible passer være?
Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn. Det kan således både være et familiemedlem eller en
anden person, men der gives ikke tilskud til pasning af egne børn. Børnepasseren skal som minimum
være 17 år.
Ordningen kan ikke benyttes til aflønning af en au pair.
Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at
kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
Du betragtes som arbejdsgiver, når du ansætter en fleksible børnepasser i dit eget hjem. Du skal have et
CVR nummer og har pligt til at indberette ATP, tegne en arbejdsskadeforsikring og
erhvervssygdomsforsikring, udbetale feriepenge m.v. Du skal selv betale løn til din fleksible børnepasser.
Hvis din børnepasser bliver syg, skal du selv sørge for pasning af dit barn.
Skive Kommune vil indhente straffe- og børneattest på din fleksible børnepasser.
Den fleksible børnepasser må alene anvende betegnelsen ”fleksibel pasningsordning” i alle offentlige
sammenhænge.

7. Hvordan ansøger man om et kombinationstilbud?
Ønsker du at ansøge om et kombinationstilbud, skal du henvende dig til Skole- og dagtilbudsafdelingen i
Skive Kommune.
Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft med en måneds varsel til den 1. i en måned.
Når vi modtager din ansøgning, skal din fleksible børnepasser godkendes. Han/hun indkaldes til en
samtale i Skole- og dagtilbudsafdelingen. Ved behov indkalder Skole- og dagtilbudsafdelingen til en
afklarende samtale med deltagelse af forældre, barnets dagtilbud og den fleksible børnepasser.

8. Tilsyn
Skive Kommune vil løbende føre tilsyn med den fleksible pasningsordning ved at komme på anmeldte og
uanmeldte besøg.

9. Ophør af kombinationstilbud
Ønsker du ikke længere at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal Skive Kommune have en skriftlig
besked, så tilskuddet kan ophøre.
Kombinationstilbuddet kan ophøre med en måneds varsel til den sidste dag i en måned. Du er
efterfølgende garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, dit barn er indskrevet i.
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