
 

 

  

  

  

  

 

 

Til  

Forældrebestyrelser, 

Virksomheds- og område MED i CDS 

BUPL og FOA 

 

 

 

 

Høring vedrørende deltidspladser i dagtilbud 

 

Børne- og skoleudvalget ønsker at drøfte fremtidens deltidspladser i kommunens 

dagpleje og daginstitutioner. 

 

Baggrunden er, at der i forbindelse med ændringer af Dagtilbudsloven fra 1. 

januar 2019 skal indføres obligatoriske deltidspladser å 30 timer pr. uge for 

forældre på barsel. 

 

Da Næstved Kommune i forvejen gennem mange år har haft deltidspladser i 

både dagplejen og daginstitutioner, så ønskes der forinden sagen skal 

behandles i udvalget en høring i bestyrelser, MED udvalg og de faglige 

organisationer. 

 

Administrationen har udarbejdet et notat som vedlægges. Notatet beskriver de 

nuværende former for deltidspladser, forældrebetalingen og gældende 

økonomitildeling til dagpleje og daginstitution. Notatet er alene tænkt som 

baggrundsoplysninger, således at høringen kan gennemføres på et så oplyst 

grundlag som muligt. 

Hvis der ønskes yderligere oplysninger så kan der rettes henvendelse til Center 

for Dagtilbud og Skole på cds@naestved.dk. 

 

Høring vedrørende dagplejen: 

 

Følgende muligheder kunne der peges på fremover: 

 
1. Nuværende ordning suppleret med at der også bliver tale om 30 timers 

deltidspladser. 

  

2. En model hvor der kun er deltidsplads på 30 timer og fuld tid på 48 timer 

med forholdsmæssigt reduceret forældrebetaling for de 30 timer og en 

udjævnet forældrebetaling mellem prisen på 43 og 48 timer. 

 

3. En model, hvor der er deltidspladser med 30 timer, pladser på 43 timer 

og pladser på 48 timer. 
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Høring vedrørende daginstitutionerne: 

 

Følgende muligheder kunne der peges på fremover: 

 
1. Nuværende ordning suppleret med, at der også indføres deltidspladser 

på 30 timer. 

 

2. Eller en model hvor der kun er deltidspladser på 30 timer og pladser på 

fuld tid. 

I denne model vil der være fuld økonomitildeling til de 30 timers pladser, 

der er besat med børn, hvor forældre er på barsel og forholdsmæssig 

tildeling til øvrige børn, der benytter 30 timer. 

 

 

Ved høring i daginstitutionsbestyrelserne skal det sikres, at alle forældreråd i et 

områdets afdelinger bliver hørt, jfr. gældende styrelsesvedtægt. 

 

Høringssvar skal fremsendes til cds@naestved.dk senest mandag den 10. 

december 2018. 

 

 

Johnni Helt 

Teamleder 
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