SERVICENIVEAU FOR TILBUD AF PASNING

DAGTILBUD

Retningslinjer
for anvisning af pladser i
dagtilbud for børn i alderen 0 år – skolestart
Pasningsgaranti
Esbjerg Kommune tilbyder pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn fra 26 uger til
førskolestart er garanteret pasning, hvis forældre ønsker dette. Der tilbydes plads senest 3
måneder efter opskrivning. Forældre kan vælge at udskyde behovet for pasning, og
dermed udskydes pasningsgarantidatoen tilsvarende.
• 0 - 2 årige tilbydes plads i dagpleje eller vuggestue.
• 3 årige - førskolestart tilbydes plads i børnehave.
Pasningsgarantien betyder, at der som minimum tilstræbes at tilbyde pasning indenfor
følgende områder i kommunen i forhold til barnets bopæl:
1. Hjerting – Esbjerg NV og Sædding - Gjesing
2. Midt- og Østerbyen, Tjæreborg – Esbjerg Ø og Jerne - Spangsbjerg
3. Bramming
4. Ribe
Politiske principper for pasningstilbud
Byrådet har besluttet, at tilbud om pasning skal tage udgangspunkt i følgende
principper:
1. Der skal som udgangspunkt tilbydes plads inden for det
opskrivningsdistrikt, hvor barnet bor. Et opskrivningsdistrikt er et eller flere
skoledistrikter.
2. Forældre til 0 - 2 årige børn, i opskrivningsdistrikter med både dagpleje og
vuggestuer, kan vælge mellem disse to pasningstyper.
3. Barnets plads på venteliste er opskrivningsdatoen til dagtilbuddet.
4. Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til, at søskende kan komme i
samme institution/dagpleje i opskrivningsdistriktet.
5. Tilflyttere til kommunen skal hurtigt kunne tilbydes pasning.
6. Børn med særlige behov skal tilgodeses efter fastlagte kriterier
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Udmøntning af de politiske principper
1. Der skal som udgangspunkt tilbydes plads inden for det opskrivningsdistrikt,
hvor barnet bor. Et opskrivningsdistrikt er et eller flere skoledistrikter.
Det betyder:
• At forældre så vidt muligt tilbydes pasning af deres barn i det opskrivningsdistrikt, hvor
barnet bor.
• At barnet bevarer pladsen på ventelisten, når det ikke er muligt at tilbyde en plads i
opskrivningsdistriktet.
• Vælger forældrene efterfølgende at sige nej til et senere tilbud i
opskrivningsdistriktet, slettes barnet af ventelisten.
• Forældre kan ved opskrivning af barnet vælge et andet opskrivningsdistrikt end der, hvor
barnet bor.
• Et barn kan kun stå på venteliste i et opskrivningsdistrikt
• Pasningsgarantien betragtes som opfyldt, når barnet tilbydes plads i det valgte
opskrivningsdistriktet
• Ved flytning til nyt opskrivningsdistrikt skal opskrivning ske med ny anciennitetsdato
2. Forældre til 0 - 2 årige børn, i opskrivningsdistrikter med både dagpleje og
vuggestuer, kan vælge mellem disse to pasningstyper.
Det betyder:
• At forældre så vidt muligt, i opskrivningsdistriktet, tilbydes den type af pasning, som de
ønsker.
• At barnet bevarer pladsen på ventelisten, når det ikke er muligt at tilbyde den ønskede
pasningstype.
• Vælger forældrene efterfølgende at sige nej til et nyt tilbud med den ønskede
pasningstype i opskrivningsdistriktet, slettes barnet af ventelisten.
3. Barnets plads på venteliste er opskrivningsdatoen til dagtilbuddet.
Det betyder:
• At ancienniteten på ventelisten i opskrivningsdistriktet er fra den dato, hvor barnet
skrives op til en plads.
4.Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til, at søskende kan komme i samme
institution.
Det betyder:
• At ønsker forældrene søskendefordel ved opskrivning, vil Dagtilbud tilstræbe at placere
søskende i samme institution/dagpleje i opskrivningsdistriktet.
• At dette kan ske ved midlertidigt at oprette ekstra pladser i institutionen eller dagplejen.
• At dagtilbuddets fysiske rammer kan betyde, at ønsket om søskendefordel ikke kan
opfyldes.
• At barnet bevarer pladsen på ventelisten, når søskendefordel ikke kan opfyldes.
• Vælger forældrene efterfølgende at sige nej til et nyt tilbud med søskendefordel, slettes
barnet af ventelisten.
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5.Tilflyttere til kommunen skal hurtigt kunne tilbydes pasning.
Det betyder:
• At tilflyttere tilbydes en plads i kommunen senest 1 måned efter opskrivningsdato
• At tilbuddet om plads inden for en måned sker indenfor pasningsgarantiens områder:
1. Hjerting – Esbjerg NV og Sædding - Gjesing
2. Midt- og Østerbyen, Tjæreborg – Esbjerg Ø og Jerne - Spangsbjerg
3. Bramming
4. Ribe
• At tilflyttere bevarer en plads på ventelisten i det opskrivningsdistrikt, de flytter til.
6. Børn med særlige behov skal tilgodeses efter fastlagte kriterier
Det betyder:
• At børn med særlige behov visiteres efter fastlagte kriterier til at være omfattet af
gruppen.
• At børn med særlige behov ikke er omfattet af de generelle ventelisteregler.
• At der oprettes pladser i dagpleje og institutioner, der ikke indgår i ventelisten.
• At pladser til børn med særlige behov ikke nødvendigvis er i det opskrivningsdistrikt,
hvor barnet bor.
Flytning af børn, der er opskrevet til eller er i et dagtilbud
Forældre kan med ny opskrivningsdato søge om flytning af barnet.
Flytning af barnet kan ske:
• Når der er et ønske om flytning til et andet opskrivningsdistrikt.
• Til et andet pasningstilbud i opskrivningsdistriktet.
Opskrivning sker med ny anciennitetsdato på ventelisten.
Overflytning fra vuggestue til børnehave
• Børn i vuggestue bliver i den aldersintegrerede institution og overgangen sker gradvis
efter principper fastlagt af den enkelte institution.
Overflytning fra dagpleje til børnehave
• Børn i dagpleje tilbydes så vidt muligt plads i en børnehave i det opskrivningsdistrikt,
hvor barnet bor, når barnet er 3 år +/- 2 måneder.
• Børn, der tilbydes plads udenfor opskrivningsdistriktet, tilbydes automatisk en plads i
opskrivningsdistriktet, når der kommer ledige pladser.
• Fravælger forældrene dette tilbud, meldes barnet ud af dagplejen med 1 måneds
varsel, dog tidligst ved det fyldte 3 år
• Forældre kan vælge et andet opskrivningsdistrikt end der, hvor barnet bor
• Valg herom skal ske senest, når barnet er 2 år, hvorefter barnet automatisk tilbydes
plads, når barnet er 3 år +/- 2 måneder.
Børn fra private pasningsordninger for 0 - 2 årige, der ønsker
børnehaveplads
• Anciennitetsdatoen på venteliste er opskrivningsdatoen til børnehave.
• Barnet tilbydes så vidt muligt plads i en børnehave i det opskrivningsdistrikt, hvor barnet
bor
• Det betyder, at barnet bevarer pladsen på ventelisten, hvis det ikke er muligt at tilbyde
en plads i opskrivningsdistriktet.
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