RETNINGSLINJER FOR DELTIDSPLADSER
UNDER BARSEL

Fra og med den 1. januar 2019 har forældre, der afholder fravær efter Barselsloven, mulighed for at få en
deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil
skolestart mod en reduceret egenbetaling.
Tilbuddet gælder for børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, dagpleje og privatinstitution.
Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn og deltidspladsen stilles til rådighed
i det dagtilbud, hvor barnet i forvejen er indskrevet i.
Deltidspladserne er omfattet af Dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, formålet for dagtilbud, regler
om en pædagogisk læreplan samt regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, pasningsgaranti,
opsigelse og flytning af børn i dagtilbud m.m.

Hvem er berettiget til en deltidsplads
Forældre der afholder fravær efter Barselsloven har ret til at få en deltidsplads i forbindelse med graviditet,
fødsel og adoption. Muligheden omfatter også forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvis samt
forældre der afholder fravær i forbindelse med udskudt fravær og fravær ved forældreorlov m.v.

I hvilket tidsrum er deltidspladsen placeret
En deltidsplads i forbindelse med barsel kan benyttes i tidsrummet mellem kl. 8.30 og 14.30. Tidsrummet er
fastsat, så barnet har mulighed for at deltage i flest mulige fælles aktiviteter. Det er desuden det tidsrum af
dagen, hvor personaledækningen er størst.
Hvis der er brug for pasning udenfor tidsrummet kl. 8.30-14.30 skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Betaling for en deltidsplads
Forældrebetalingen for en deltidsplads fremgår på Naturbørnehaven Gl. Tølløses hjemmeside
www.nbhtollose.dk .

Ansøgning om deltidsplads
For at kunne ansøge om en deltidsplads skal følgende krav være opfyldt:
• Forældre skal kunne dokumentere, at de afholder fravær efter Barselsloven.
• Forældre der vælger at genoptage arbejdet delvis, skal som minimum afholde 7 timers fravær om ugen for
at være berettiget til en deltidsplads.
Desuden skal barnet være indskrevet på en ordinær plads i et dagtilbud.
Ansøgning om en deltidsplads i forbindelse med barsel sker gennem skriftlig henvendelse til Naturbørnehaven
Gl. Tølløse, enten på mail fra intra eller til ef@nbht.dk og vil derfra blive sendt videre til kommunen.
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Ansøgningen skal indgives senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Ansøgningsfristen er fastsat af hensyn til
dagtilbuddenes planlægning, samt af hensyn til varslingen hvis deltidspladsen søges i anden kommune end
hjemmekommunen.
Forældre skal i ansøgningen angive den periode de ønsker at anvende deltidspladsen i. Perioden udgør den
maksimale periode for deltidspladsen og skal være sammenhængende.
Deltidspladsen skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til
fravær udløber.

Afbrydelse/ophør af deltidspladsen
Når den angivne periode ophører, bortfalder retten til deltidspladsen og pladsen konverteres automatisk om til
en fuldtidsplads i det dagtilbud barnet er optaget i fra den 1. i efterfølgende måned.
Ønsker forældre at afbryde deltidspladsen før den angivne tid, skal dette meddeles Holbæk kommune
gennem institutionen hurtigst muligt, så deltidspladsen bliver ændret til en fuldtidsplads fra den 1. i
efterfølgende måned.
Hvis forældrenes fravær efter Barselsloven afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis
bortfalder, samt hvis forældrene selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads under fraværet, så
bortfalder retten til en deltidsplads.

Oplysningspligt
Det er et krav, at forældre skal oplyse kommunen, hvis de afbryder deres ret til fravær efter Barselsloven i en
periode på mere end fem uger, eller hvis fravær efter Barselsloven på anden vis ophører.

Klagevejledning
Afgørelse om deltidsplads kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

