Retningslinjer
Pladsanvisning

Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. september 2022

Sagsnr.: 22/28774
Dato: 12.09.2022

Den Digitale Pladsanvisning
På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning:
 Skriv dit barn op.
 Kontrollere ventelistenummer.
 Udmelde dit barn.
 Søge om friplads i dagtilbud.
Du skal bruge NemID for at logge på Den Digitale Pladsanvisning.
Hvis du bor syd for grænsen, kan du ikke benytte Den Digitale Pladsanvisning. Du skal i stedet
gå ind på Aabenraa Kommunes hjemmeside – Borger – Børn og Familie – Dagtilbud –
”information til grænsegængere”.
Opskrivning til dagpleje, vuggestue og børnehave
For at være garanteret pasning i direkte forbindelse af barslen, skal opskrivning til pasning ske
indenfor den første måned efter fødslen, og derved er det fødselsdatoen, der bliver
opskrivningsdatoen.
Skrives barnet op efter den første måned efter fødslen, er det opskrivningsdatoen, der er
modtagelsesdatoen.
Hvilke pladser anviser kommunen?
Pladsanvisningen anviser pladser til børn i alderen 26 uger til og med børnehave.
Pladsanvisningen visiterer til:
 Dagpleje
 Vuggestuer
 Børnehaver
Desuden skrives børn op til Skolefritidsordninger (SFO/SFH) og SFO2.
Pladsanvisningen visiterer ikke til:

Privatinstitutioner (henvend dig til den enkelte private institution).

Private børnepassere i henhold til dagtilbudslovens kapitel 5.
Pasningsgaranti
Aabenraa Kommune har pasningsgaranti fra dag til dag fra barnet er fyldt 26 uger, såfremt
det er skrevet på venteliste.
I særlige tilfælde kan der gives dispensation inden barnet er fyldt 26 uger.
Tilbud
Du modtager et tilbud om dagtilbud til dit barn via Den Digitale Pladsanvisning. Du skal
acceptere eller give afslag på tilbuddet inden for den frist, der er angivet i tilbuddet.
Når du har modtaget et tilbud om en børnehaveplads via pladsanvisningen, vil dit barn
automatisk blive udmeldt af den kommunale dagpleje/vuggestue. I øvrige tilfælde skal du
altid udmelde barnet digitalt. (Har du et barn i et privat tilbud, skal du udmelde barnet hos
den private børnepasser/institution).
Indmeldelse, udmeldelse og ændringer
Du kan indmelde dit barn i Aabenraa Kommunes dagtilbud fra dag til dag. Det kræver, at
barnet ikke er indmeldt i et andet dagtilbud i Danmark.
Er dit barn allerede indmeldt i et dagtilbud, sker overflytning til andet alderssvarende
dagtilbud den 1. eller den 16. i en måned.
Udmeldelse og ændring af dagtilbud skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med 1 måneds
varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden. Inden for den kommunale dagpleje kan
barnet dog overflyttes fra én dagplejer til en anden uden en måneds varsel.
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Anvisningskriterier
Aabenraa Kommune forsøger så vidt muligt at tilgodese forældrenes ønsker, men ikke alle forældre
kan få deres ønsker opfyldt.
Hvis et ønske om en konkret dagplejer, daginstitution eller enhed ikke kan imødekommes,
tilstræbes der, at tilbyde en plads i eller hos en anden dagplejer, daginstitution eller enhed i
skoledistriktet. Hvis der ikke er ledige pladser i skoledistriktet tilbydes der en anden
alderssvarende plads i kommunen.
Når du søger om plads i dagtilbud i Aabenraa Kommune kan du forvente
 At pasningsgarantien overholdes, hvilket betyder, at I får en alderssvarende plads i
kommunen
 At anvisningen sker efter anciennitet, det vil sige, at en ledig plads anvises til det barn der
har stået længst tid på ventelisten. Hvis kriterierne for anvisning er ens for flere børn, sker
anvisning efter det fulde CPR-nummer.
 At der er mulighed for at ønske plads i et dagtilbud og komme på venteliste til en konkret
dagplejer, en bestemt daginstitution eller en konkret enhed i en daginstitution
 At I modtager et skriftligt tilbud senest 1 måned før jeres barn skal starte
 At et søskendebarn har ret til en plads i dagtilbuddet, såfremt der er plads på det ønskede
tidspunkt, uanset placering på ventelisten, forudsat at søskendebarnet stadig er indmeldt.
Definition af søskendegarantien kan ses på dette link til Aabenraa Kommunes hjemmeside:
https://www.aabenraa.dk/media/534906/definition-af-soeskendegarantien.pdf
 At tilflyttere til Aabenraa Kommune får overført deres anciennitet. Dokumentation fra
tidligere kommune skal indsendes til digitalplads@aabenraa.dk
Fravigelse
Ventelisteplaceringen kan ændres, hvis kommunen vurderer, at der er helt særlige
forhold, der skal tages hensyn til, f.eks.:

Søskende

Flerlinger

Særlige sygdomme

Særlige sociale eller pædagogiske forhold
Børn kan starte i:

Dagpleje/vuggestue/integrerede institution når de er fyldt 26 uger.

Børnehave den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.
o
Børnehaver/integrerede institutioner har mulighed for at tilbyde tidligere
indskrivning (dog tidligst 2 år og 11 måneder). Samme pris som øvrige 0-2 års
institutionspladser.
o
Børnehaver/integrerede institutioner har mulighed for at tilbyde tilflyttere til
kommunen plads, fra barnet er fyldt 2,9 år. Samme pris som øvrige 0-2 års pladser.

SFO fra og med børnehaveklasse til og med 3. klasse.

SFO2 fra 4. klasse til og med 6. klasse.
Forældrebetaling
Der opkræves 11 måneders forældrebetaling i alle dagtilbud. Juli måned er betalingsfri.
Enkelte SFO2 har yderligere betalingsfrie perioder (afhængige af åbningsperioden) – se i
øvrigt takstblad for SFO på www.aabenraa.dk.
Økonomisk friplads
Reglerne for fripladstilskud kan ses på dette link på Aabenraa Kommunes hjemmeside:

https://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud/oekonomisk-friplads-ogsoeskenderabat/
Klage
Ankestyrelsen kan efter retssikkerhedslovens § 69 efterprøve, om kommunalbestyrelsens
afgørelser efter dagtilbudsloven er i overensstemmelse med lovgivningen.
Det vil sige, at der kan klages over:
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Lovfortolkning
Om kommunen har fulgt de almindelige forvaltningsretlige principper om lovlig
forvaltning.
Om kommunen i sagsbehandlingen har fulgt de forvaltningsretlige love og
grundsætninger.
Om sagen er tilstrækkelig oplyst, og om de faktiske omstændigheder, sagen bygger på,
er korrekte.
Skønsmæssige afgørelser.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 60, stk. 3, at der ikke kan klages til en anden
administrativ myndighed end kommunalbestyrelsen, over afgørelser om det generelle
serviceniveau i kommunen, herunder takster for tilbud og satser for private pasningsordninger
samt hvilke tilbud og pladser, der skal være til rådighed i kommunen.
Kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. i
opholdskommunen (og i anden kommune) kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.
Frit valg ordninger
Deltidsplads til børn med forældre på barsels- eller forældreorlov
Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, har mulighed
for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i
aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Retten til en
deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.
Åbningstiden for en deltidsplads fastlægges af den enkelte institution/dagplejen i samarbejde
med bestyrelsen. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde
deres fuldtidsplads.
Ansøgning om deltidspladsen skal sendes til bopælskommunen senest 2 måneder før den
ansøgte periodes start.
Den ansøgte periode skal påbegyndes den 1. i måneden og slutte den sidste i en måned.
Opsigelse kan kun ske med en måneds varsel til den sidste dag i måneden.
Tilskud over kommunegrænse
Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune, hvis opskrivning og
optagelse sker efter den pågældende kommunes retningslinjer.
En kommune kan afvise at optage børn fra andre kommuner, hvis det er begrundet i
kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til børn fra kommunen ellers vil blive
tilsidesat. Forældrene har mulighed for at undersøge om kommunen har lukket ventelisten
for børn fra andre kommuner på www.ventelistelukning.dk
Tilskud over landegrænse
Børn af grænsearbejdere, der bor i andet EU-land eller EØS-land, har adgang til en plads i et
dansk dagtilbud på tilsvarende vis som øvrige arbejdstagere i Danmark.
For en grænsearbejder er beskæftigelseskommunen i Danmark lig med opholdskommunen
for en dansk bosat arbejdstager. En grænsearbejder har derfor ret til at vælge et dagtilbud i
en anden kommune end beskæftigelseskommunen fra det tidspunkt, hvor grænsearbejderens
barn kan tilbydes en plads i beskæftigelseskommunen.
Betaling sker til beskæftigelseskommunen, der også fastsætter taksten.
En grænsegænger er altid kun statsborgere fra EU- eller EØS lande og som er beskæftiget på
et mellemstats område og bosat på et andet mellemstats område, som man vender tilbage til
mindst en gang om ugen.
Der er desuden følgende beskæftigelseskrav, der skal være opfyldt for at blive defineret som
grænsegænger og dermed kunne opnå de rettigheder, der gives som følge heraf:
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Personen arbejder minimum 9 timer pr. uge, 18 timer pr. 14 dage eller 39 timer om måneden i
Danmark eller er berettiget og modtager sygedagpenge (arbejdskravet skal være opfyldt hver
måned).
 Personen indbetaler til ATP.
 Personen arbejder ikke i bopælslandet.
 Hvis personen er selvstændig erhvervsdrivende, er kravet, at personen har et dansk CVR nr.
Krav til dokumentation:
 Personen skal fremvise ansættelseskontrakt med angivelse af arbejdsgiver, arbejdstid og
ansættelsens varighed.
 Personens indbetaling til ATP kan ses ud fra lønsedlen.
 Personen skal fremvise kildeskatnummer udstedt af SKAT. Ligeledes vil personens skattekort give et
”fingerpeg” om personen er grænsegænger.
SU sidestilles ikke med lønnet arbejde.
Der er særlige regler for tilskud over landegrænsen, så kontakt Pladsanvisningen for
yderligere oplysninger.
Privatinstitutioner
Optagelse på venteliste og anvisning af pladser sker i den enkelte privatinstitution, efter
institutionens vedtagne retningslinjer.
Tilskud til privat pasning
Forældre med børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages
i børnehaveklasse, kan få tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et
kommunalt dagtilbud.
Kombinationstilbud
Enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for
pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et
kombinationstilbud.
Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat
pasning uden for dagtilbuddets åbningstider. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan
få en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra
kommunen til fleksibel pasning.
Skal dit barn indmeldes i et privat pasningstilbud, skal du selv melde dit barn ud af det
kommunale tilbud.
Yderligere informationer
Yderligere informationer om ovenstående ordninger findes på Aabenraa kommunes
hjemmeside www.aabenraa.dk under menuen Borger -> Børn–Familie – > Dagtilbud –>
Pladsanvisning.
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