


Indmeldelse

Indmeldelse sker til den 1. eller den 16. i en måned.

Dit barn vil blive tilbudt en plads i en kommunal børnehave til den 1.
i den måned, hvor barnet bliver 2 år og 11 måneder. Barnet kan ikke
blive i dagpleje eller vuggestue efter det er fyldt 2 år og 10 måneder
med mindre der foreligger en pædagogisk udsættelse.

Hvis du vil indmelde dit barn i SFO, så se her.

 
Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via den "Digitale Pladsanvisning" med mindst
en måneds varsel til den sidste dag eller 15. i måneden.

Hvis dit barn overgår til privat daginstitution eller privat skole, så
skal dit barn udmeldes jf. reglerne. 
Hvis dit barn overgår fra privat børnehave til kommunal skole skal
du foretage udmeldelse til den private børnehave. Hvis dit barn
overgår fra privat børnehave til privat skole, så skal dit barn
udmeldes jf. reglerne.

Overgang til børnehave 
Hvis dit barn overflyttes fra kommunal dagpleje til kommunal
børnehave, så skal du ikke foretage en udmelding. Du vil modtage
et tilbud om børnehaveplads til godkendelse, hvorefter udmeldelse

Pladsanvisning
Pladsanvisningen fordeler pladser i den kommunale
dagpleje og i kommunale daginstitutioner i kommunen.

I Hedensted kommune er det Pladsanvisning, der har det overordnede
ansvar for fordeling af pladser for børn i alderen 26 uger til skolestart.

Her finder du vores selvbetjeningsløsning: Den digitale pladsanvisning

 
Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du skriver dit barn
op til en plads, pasningsgaranti, takster og m.m.

Indmeldelse, udmeldelse og midlertidig udmeldelse



https://www.hedensted.dk/
https://www.dinplads.dk/?municipalityNumber=766
https://www.dinplads.dk/?municipalityNumber=766


fra dagpleje sker automatisk. Hvis dit barn overflyttes fra kommunal
vuggestue til kommunal børnehave, så skal du ikke foretage dig
noget, da overflytning sker automatisk.

Overgang til skole (brobygning) 
Når dit barn tilmeldes brobygning på en kommunal folkeskole, så
skal du ikke foretage dig noget. Dit barn tilmeldes automatisk
brobygning, der svarer til en fuldtidsplads i SFO (Denne kan ikke
ændres i brobygningsperioden april-juli). Ved andet pasningsbehov
fra 1. august skal du foretage en ændring/udmelding via den
"Digitale Pladsanvisning" senest d. 30. juni.

 
Midlertidig udmeldelse/garantiplads

Der kan søges garantiplads ved midlertidig udmeldelse fra et
pasningstilbud af minimum 8 ugers og maximalt et års varighed.

Hvis dit barn vender tilbage til dagplejen, så er barnet sikret plads i
den kommunale dagpleje, men ikke nødvendigvis hos samme
dagplejer.

Hvis dit barn vender tilbage til vuggestue eller børnehave, så er
barnet sikret plads i samme institution, men ikke nødvendigvis i
samme børnegruppe.

Garantipladsen skal søges ved at sende en mail til :
Pladsanvisning@Hedensted.dk. I mailen skal du angive start- og
slutdato. Startdatoen skal være den 1. eller den 16. i en måned.
Ansøgning skal være os i hænde 1 måned før garantipladsen skal
træde i kraft.

Når du ønsker plads til dit barn i en kommunal dagpleje, vuggestue
eller børnehave, skal du skrive dit barn op på en venteliste. Du kan
skrive dit barn op til pasning, når det har fået et cpr.nummer. Vi
opfordrer til at du skriver dit barn op hurtigst muligt efter fødslen.

Du kan skrive dit barn op på venteliste her:

Ansøgning til Digital Pladsanvisning

Når du skriver dit barn op på venteliste kan du ønske en 1. og 2.
prioritet. Hvis dit barn ikke får 1. prioritet, kan barnet fortsat stå på
venteliste til overflytning til 1. prioritet, også selvom du har
accepteret en plads i en anden kommunal dagpleje, vuggestue eller
børnehave. 

Pladsanvisningen administrerer ventelisten til den kommunale
dagpleje, samt vuggestue og børnehave i Hedensted Kommune.

Ønsker du at skrive dit barn op til dagpleje/stordagpleje, skal du
vælge Dagplejen i det område, du ønsker - f.eks. Dagplejen i Barrit.  
I bemærkningsfeltet senere i opskrivningen, kan du skrive navnet på

Skriv dit barn op på venteliste til

dagpleje/vuggestue/børnehave
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en bestemt dagplejer eller stordagpleje.
Når du har skrevet dit barn op til dagpleje, vil det være en hjælp for
os, at du også, allerede nu, skriver dit barn op til børnehave.

Ønsker du at skrive dit barn op til integreret institution eller
børnehave, skal du vælge den institution, du ønsker.

Hedensted Kommune har pasningsgaranti for børn i alderen 26
uger til skolestart. Du skal skrive dit barn op senest 3 måneder før
behovsdatoen, hvis du skal være garanteret en plads til en bestemt
dato. 
Pasningsgaranti betyder, at dit barn er garanteret en plads i et
alderssvarende dagtilbud i en kommunal dagpleje, vuggestue eller
børnehave.

Der er ikke garanti for en plads i en bestemt dagpleje, vuggestue
eller børnehave, men alene til en plads inden for eget eller
nærmeste skoledistrikter.

Ønsker du som forældre en plads umiddelbart, når dit barn fylder 26
uger, så har Pladsanvisningen yderligere 4 uger til at tilbyde en
plads. Dvs. 4 måneder før behovsdato.

Hvis I har akut behov for plads (f.eks. i forbindelse med flytning eller
jobskifte) vil vi inden for 5 dage, tilbyde dit barn en plads i et
dagtilbud inden for Hedensted kommunes grænser. Det gælder
såvel herboende som tilflyttere.

 

Retningslinjer for anvisning af plads

Når du søger om plads i dagtilbud kan du forvente:

At pasningsgarantien overholdes, hvilket betyder at I får en
alderssvarende plads. Der kan ikke bestilles en bestemt
plads med særlige vilkår eller åbningstider.
At Pladsanvisningen ikke kan give lovning på en plads ved
telefonisk henvendelse.
At Pladsanvisningen sender et skriftligt tilbud til jer senest 1
måned før jeres barn skal starte.
At de første ledige pladser anvendes til at
indfri pasningsgarantien. Vi tilstræber at forældrenes ønsker
imødekommes, men vi prøver samtidig at finde den bedst
mulige løsning for flest familier.
At ventelisterne kan ændre sig fra måned til måned, pga.
hensyn til børn med særlige behov, søskendefortrin,
lokalområdefortrin og opretholdelse af pasningsgarantien.

Tilbud om plads i en kommunal dagpleje, vuggestue eller
børnehave fordeles efter nedenstående prioritering:

Pasningsgaranti

Visitationsregler for dagtilbud



1. Børn med særlige behov
2. Børn med søskendefortrin
3. Børn med lokalområdefortrin
4. Børn med højeste anciennitet, der står på

venteliste.
 
1) Børn med særlige behov 
Det betyder, at vi kan anvise børn med særlige behov plads før
andre børn på ventelisten. Anvisning af plads foretages af
visitationsudvalget og sker efter indstilling fra
fagpersoner/samarbejdsparter i kommunen. Det gør vi for at sikre,
at børn med særlige behov får det bedst egnede tilbud.

2) Søskendefortrin  
Det betyder, vi tilbyder søskende plads før de børn på ventelisten,
der ikke har søskende i dagtilbuddet. Søskendebørnene skal gå i
samme tilbud i en overlappende periode på mindst 2 måneder og
have samme folkeregisteradresse. Man er ikke garanteret en plads
ved allerede indskrevet søskende, men der er fortrinsret ved ledige
pladser. Det gør vi for at sikre, at søskende hurtigst muligt får plads i
samme dagtilbud.

3) Lokalområdefortrin 
Det betyder, vi tilbyder lokale børn plads før de børn, der ikke har
bopæl i institutionens lokalområde.  
Helt konkret betyder det, at du har fortrinsret til plads i dit eget
skoledistrikt foran familier, som ikke er bosiddende i distriktet. Man
er ikke er garanteret en plads i eget skoledistrikt, men der er
fortrinsret ved ledige pladser. Søger du plads i et andet skoledistrikt
end dit eget, vil du blive sprunget over på ventelisten, hvis der er
andre familier, som har fortrinsret i distriktet. Det gør vi for at
understøtte et nærhedsprincip, så flest mulige børn kan få plads i
det lokale dagtilbud. 
Er du i tvivl om hvilket skoledistrikt I tilhører er du velkommen til at
sende os en mail.

4) Anciennitet på venteliste 
Det betyder, alle har ret til at blive skrevet på venteliste. Det er
opskrivningsdatoen, der afgør dit barns ventelisteplacering og
dermed muligheden for at opnå dine pladsønsker. Jo tidligere du
skriver dit barn op, desto længere anciennitet får dit barn. Skriver du
dit barn op inden for 1. levemåned får dit barn højest mulige
anciennitet. Barnet kan tidligst få plads, fra det fylder seks måneder.
Hvis du ændrer pladsønske, følger dit barns anciennitet automatisk
med. Hvis du ikke får tilbudt plads i den ønskede institution, kan du
takke ja til et andet tilbud og fortsat bevare pladsen på ventelisten.
Det er i den forbindelse vigtigt, at du oplyser Pladsanvisningen, at
du vil beholde din plads på ventelisten til den ønskede institution.

 
Ved ønske om at ændre tilbud
Vedr. opskrivning med ønske om overflytning til et andet dagtilbud
end det, dit barn aktuelt er indmeldt i, skal du være opmærksom på,
at dit barn bliver placeret på ventelisten med sin nye
opskrivningsdato. Ved opskrivning til overflytning til en anden
vuggestue eller dagpleje, får man kun ét tilbud om overflytning. Man
får ikke tilbudt overflytning, når barnet er over 2 år og 6 måneder.
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Klagevejledning Dagtilbud

Skolernes sommerferie er fra lørdag d. 25. juni 2022 til og med
søndag d. 7. august 2022.

Institutioner og SFO'er har lukket:           Uge 28 og 29

Feriepasningsinstitutionerne har åbent:  Uge 28 og 29

I 2022 vil det være henholdsvis

Børnehuset Østerled
Hornsyld Idrætsbørnehus
Tørringinstitutionerne ( Tørring Børnehus/Myretuen)
Hedensted SFO
Hornsyld SFO
Tørring SFO.

der holder åbent i ugerne 28 og 29.

I kan frit vælge, hvilken daginstitution/SFO I ønsker Jeres barn skal
benytte.

Er der en meget lille tilslutning til feriepasning i børnehaver og
SFO'er, kan de steder, hvor det findes naturligt, blive lokalt
samarbejde om pasning disse dage.

Øvrige dage i forbindelse med ferier og helligdage holdes der
åbent som sædvanligt i egen institution.

Der er her tale om uge 7, de tre dage op til Påske, dagen efter Kr.
Himmelfartsdag, de øvrige uger i sommerferien, uge 42 og i
forbindelse med jul og nytår.

I dagplejen aftales ferien individuelt mellem forældre og
dagplejen/stordagplejen.

I bedes som forældre henvende jer i jeres egen daginstitution
og tilmelde jer på det skema I får udleveret. I vil derefter – enten
fra eget pasningstilbud eller fra feriepasningstilbuddet –
modtage et brev med en tilbagemelding omkring pasningen,
herunder praktiske forhold.

Skemaet kan også findes her

Hvis du har brug for at komme i kontakt  med Pladsanvisningen, så
kan du sende en mail til pladsanvisning@hedensted.dk eller
ringe:

Dagpleje, vuggestue og børnehave 
Tlf. 79 75 52 64 

Feriepasning og Lukkeuger i 2022

Kontakt pladsanvisningen

https://www.hedensted.dk/media/7383068/klagevejledning-laering-i-dagtilbud-web.pdf
https://www.hedensted.dk/media/8209479/sommerferieskemaer-2022-dagtilbud.docx
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Telefontid: 
Mandag 12.30-15.00 
Tirsdag 9.00-11.30 
Onsdag 9.00-11.30 
Torsdag 12.30-17.00 
Fredag 9.00-11.30

 
Privat pasningsordninger og private institutioner 
Tlf. 79 75 52 63

 
SFO 
Tlf. 79 75 55 10

 
Pladsanvisningen står for fordelingen af børn i Hedensted
Kommunes dagtilbud.

Bemærk:

Gæstepladser i dagplejen fordeles af dagplejen. 
Læs mere om dagplejen
Feriepasning i kommunens daginstitutioner sker gennem den
daglige institution
Henvendelser vedr. SFO sker gennem den enkelte SFO eller
til Læring i Skolen 
Læs mere om SFO 

 

Opskrivning og udmeldelse skal ske via den digitale
pladsanvisning

Her finder du svar på nogle af de hyppigste spørgsmål: 
 

Spørgsmål 1) Kan jeg ønske en bestemt dagplejer? 
SVAR: Når du skal skrive dit barn op til dagpleje/stordagpleje via
den digitale pladsanvisning, skal du vælge Dagplejen i det område,
du ønsker - f.eks. Dagplejen i Barrit. 
Senere i fomularen vil der komme et bemærkningsfelt, hvor du
kan skrive navnet på en bestemt dagplejer eller stordagpleje.

 

Spørgsmål 2) Hvornår kan jeg forvente svar på, om jeg får plads
det ønskede sted? 
SVAR: Du vil modtage tilbud senest 1 måned før barnets opstart. Vi
bestræber os på at sende tilbud tidligere. 

 

Spørgsmål 3) Kan jeg få deltidsplads til mit barn i
vuggestue/dagpleje eller børnehave? 

Spørgsmål/Svar

https://www.hedensted.dk/borger/familie,-boern-og-unge/dagtilbud-0-6-aar/dagpleje
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SVAR: Det er kun forældre, der er på barsel eller forældreorlov, der
kan være berettiget til at søge om deltidsplads - læs mere her.

 

Spørgsmål 4) Er søskende garanteret en plads i samme
institution? 
SVAR: Søskende har fortrinsvisret ved ledig plads i institutionen, og
ved overlappende indmeldelse på 2 måneder eller derover. Hvis der
er ikke er ledig plads, vil søskende komme til at vente på en plads.

 

Spørgsmål 5) Vi overvejer at passe vores eget barn i en periode
på fx. 4 uger - kan man søge tilskud til det? 
SVAR: Ja, men I skal være opmærksom på, at perioden skal være
på min. 8 uger og max 12 måneder og at der er få andre krav der
skal opfyldes - læs mere om tilskuddets størrelse og andre
vilkår her.

 

Spørgsmål 6) Kan jeg selv ansætte en person, til at passe mit
barn, i eget hjem?SVAR: Ja, du kan ansætte en privat passer og
modtage tilskud til aflønning af vedkommende - læs mere om
tilskuddets størrelse og andre vilkår her.

 

Spørgsmål 7) Hvor kan jeg se den enkelte dagplejers
åbningstid? 
SVAR: Den enkelte dagplejers åbningstid fremgår ikke af vores
hjemmeside. Dagplejen i Hedensted Kommune har fleksibel
åbningstid. Det betyder, at dagplejeren tilpasser sin åbningstid til de
familier, der er indmeldt i den pågældende dagpleje. Tiderne kan
derfor ændre sig.

 

Spørgsmål 8) Kan jeg få deltidsplads til mit barn, når jeg er på
førtidspension/hjemsendt/arbejdsløs? 
SVAR: Nej, det er et krav, at ansøger afholder barselsorlov jf.
Barselsloven - læs mere om deltidsplads her.

 

Spørgsmål 9) Hvilken udmeldelsesfrist har jeg, hvis jeg ikke
ønsker at mit barn starter i det tilbud jeg har takket ja til? 
SVAR: Du har 1 måneds udmeldelsesfrist.  
Har du fx sagt ja til en plads pr. 1.5.2022 skal du senest d.
31.3.2022 via Den digitale Pladsanvisning frasige dig pladsen igen.

 

Spørgsmål 10) Kan jeg fravælge madordning i de institutioner,
der har madordning? 
SVAR: Nej. Madordning indføres efter afstemning blandt forældrene
i den enkelte institution. Der er afstemning hver 2. år - enkelte
institutioner har afstemning hvert år. 
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Relateret indhold

Dagpleje

Pasningsydelser

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 79755000 
Digital Post  

 

 

Se mere om:

Takster og tilskud

Andre pasningsmuligheder og deltidsplads

Oplysningspligt - Læring i Dagtilbud
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