
 Deltidsplads
i forbindelse med barsel



Hvem kan ansøge om en deltidsplads?
Så længe at én af jer som forældre afholder fravær i forbindelse med barsels
loven, så har I mulighed for at søge om deltidsplads til børn, der bor i husstanden. 
Dvs. børn aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart den 31.03. Det betyder, at 
hvis I har et barn som går i dagpleje, eller har to børn i henholdsvis dagpleje eller 
børnehave, kan der søges om deltidsplads.

Muligheden gælder også hvis du har adopteret, eller hvis du afholder fravær i 
forbindelse med forældreorlov.

Hvis du genoptager arbejdet delvist har dit barn fortsat mulighed for en deltids
plads, så længe én af jer forældre afholder barsel svarende til 7 timer om ugen.

Hvordan søger I om en deltidsplads?
Ansøgning om deltidsplads sker ved udfyldelse af ansøgningsskemaet, som 
du finder på Hedensted Kommunes hjemmeside. Sammen med ansøgningen 
vedhæftes dokumentation. Du kan se mere om ansøgningen og de retningslinjer, 
der gælder omkring ansøgningen på www.hedensted.dk



Anvendelse af deltidspladsen
• Dit barn kan maksimalt benyt te dagtilbud 30 timer om ugen   Hvis I har behov 

for pasning i flere timer, så skal I benytte en almindelig fuldtids plads.

• Du skal sammen med dagtilbuddet lave en aftale om, hvornår timerne skal 
benyttes inden for dagtilbuddets åbningstid og tiden skal være fleksibel i 
forhold til dagtilbuddets planlagte dagligdag. Det kan f.eks. være et 14 dages 
skema.

•  Dagtilbuddet planlægger personalets arbejdstid efter, hvornår børnene er 
der. Derfor er det vigtigt, at I overholder de aftalte komme- og gåtider.

•  Inden for den aftalte plan med dagtilbuddet kan der ikke spares timer op, når dit 
barn holder fri, er syg eller på anden vis ikke anvender alle 30 timer pr. uge. Der 
kan dog ændres i den aftalte fordelingen af timerne med 14 dages varsel efter 
aftale med dagtilbuddet. 

•  Der opspares ikke tid op i forbindelse med ferie, helligdage eller når institu
tionen holder lukkedage.

•  Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagtilbuddets pædagogiske aktivi
teter og tilbud – herunder større planlagte begivenheder som f.eks. udflugter, 
og andre tilbud. Dvs. at deltidspladsen oftest ikke ligger i ydertimerne.

•  Ved gentagende overskridelse af deltidspladstimerne kan forældre varsles om, 
at deltidspladsen overgår til en almindelig fuldtidsplads

•  Der kan kun søges for en sammenhængende barselsperiode pr. barn. Perio
den kan deles mellem forældrene. I kan have op til 5 sammenhængende uger, 
hvor barslen er afbrudt, uden at barnet mister retten til en deltidsplads. Som 
forældre kan I beholde deltidspladsen under en ferieperiode, hvis afbrydelsen 
er på 5 uger eller mindre. Deltidspladsen bortfalder, hvis fraværet ikke gen
optages efter de 5 uger og dit barn vil automatisk blive indmeldt på en fuldtids
plads.



Ophør af deltidspladsen
•  Når den ansøgte periode ophører, bortfalder retten til deltidspladsen og plad

sen konverteres automatisk om til en fuldtidsplads i det dagtilbud barnet er 
optaget i.  

•  Deltidspladsen afbrydes med det samme, hvis din ret til barsels /forældreorlov 
ophører.

•  Hvis du genoptager dit arbejde delvist, så har du fortsat ret til en deltids plads, 
så længe du holder barsel svarende til minimum 7 timers fravær om ugen.

•  Du skal varsle Hedensted Kommune, hvis du planlægger at afbryde fraværs
perioden i mere end fem uger, eller ønsker at opsige deltid pladsen før tid. Dette 
skal ske ved henvendelse til pladsanvisningen med mindst én dags varsel.

•  Ved gentagende overskridelse af deltidstimerne kan forældre varsles om,  
at deltidspladsen overgår til en almindelig fuldtidsplads.

Deltidsplads på tværs af kommunegrænsen og private 
institutioner:
•  Du skal søge 2 måneder før, hvis du ønsker deltidsplads til dit barn i en anden 

kommune end den, du bor i. Ansøgningen skal sendes til Hedensted kommune.

•  Deltidspladsen påbegyndes den 1. i en måned og ophører den sidste hverdag i 
den måned, hvor retten til fraværet udløber.

•  Du skal som forældre oplyse Hedensted kommune, hvis du afbryder  
dit fravær eller dit fravær ophører.

• Det skal ske senest 2 måneder før ændringerne træder i kraft.
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