
 

 

 1  

 

Notatark 
 

 

 

 

 

   

 

Kriterier for befordring til minigrupper og minidagpleje  

Dagtilbud 2011 
 

 

1. Lovgrundlaget  

Grundlaget for bevilling til transport til og fra dagtilbud er Dagtilbudslovens § 4, vejledning 31, ka-

pitel 12.1.3.3.8. 

 

Loven præciserer, at almindelig transport til og fra dagtilbud ikke er en del af dagtilbudsydelsen, og 

derfor skal dækkes fuldt ud af forældrene.  

 

 

2. Bevillingskompetence og – proces  

Selvom lovgrundlaget ikke giver hjemmel for forældres ret til dækning af transportudgifter, kan der 

i helt særlige tilfælde bevilges hel eller delvis befordring eller befordringsgodtgørelse til minigrup-

per og minidagplejere.  

 

Det er Hedensted Kommunes Dagtilbudsafdeling, der har den endelige kompetence til at træffe af-

gørelse vedrørende omfanget af befordringsbevillinger. 

 

Når der er givet en bevilling til transport, vurderes det, om bevillingen skal være en økonomisk 

kompensation til forældrene i forbindelse med, at de selv kører barnet til pasning langt fra hjemmet, 

eller om der er behov for taxakørsel. 

 

Ved bevilling af befordringsgodtgørelse er udgangspunktet, at forældre under alle omstændigheder 

selv skal køre et antal kilometer, der svarer til kørslen fra hjemmet og til et tilbud i eget eller nær-

meste skoledistrikt. De ekstra kilometer, der gives refusion for, er således kørslen udover eget eller 

nærmeste skoledistrikt og til pasningstilbuddet. Afstanden beregnes via KRAK, og der afregnes ef-

ter Statens takster. 

 

Hvis der er behov for taxatransport indhentes oplysninger fra forældrene om deres ønsker for af-

hentning og aflevering af børnene. Disse ønsker indsendes til Dagtilbudsafdelingen, der herefter i 

samarbejde med den aktuelle taxivognmand udarbejder en køreplan. I tvivlstilfælde gøres tidspunk-

terne til genstand for nærmere undersøgelse og dialog med forældrene og institutionen, for at undgå 

unødige udgifter til kørsel. 

 

Når køreplanen er endelig fastlagt, fremsendes den til forældrene og de berørte minigrupper eller 

minidagplejere. Køreplanen vil være gældende for det kommende halve år. Køreplanen kan kun 

ændres, såfremt der er væsentlige grunde hertil. Det er Dagtilbudsafdelingen, som i hvert enkelt til-

fælde vurderer om ændringer kan imødekommes. 

 

I praksis kan der ved ønske om ændringer rettes henvendelse til minigruppens kontaktperson, til 
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minidagplejeren eller til Dagtilbudsafdelingen. 

 

Kørslen med minibus/taxi tilrettelægges således, at flere børn transporteres sammen på en rute. 

Denne plan kan kun afviges, hvor der er væsentlige argumenter herfor, f. eks hvis forældrenes ar-

bejdstider ændres.  

 

Enetransport godkendes kun i ekstraordinære situationer og efter individuel vurdering af barnets el-

ler familiens situation/behov.  

 

Der kan være mulighed for en kombinationsløsning med f. eks taxikørsel om morgen og egentrans-

port med befordringsgodtgørelse om eftermiddagen. Dette skal aftales konkret i hvert enkelt tilfæl-

de. 

 

Såfremt forældrene måtte ønske barnet transporteret udenfor de på forhånd aftalte tidspunkter, må 

de selv forestå denne transport. 

 

Transport i forbindelse med feriepasning. 
Er der behov for transport i forbindelse med feriepasning, meddeles dette i god tid til Dagtilbudsaf-

delingen eller minigruppen/minidagplejeren. 

 


