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Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr.  

Dato 21-10-2018 Navn  

Sagsbehandler Johnni Steen Helt 

 

Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel 

information om deltidspladser, forældrebetaling, økonomitildeling m.v. 

 

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 10. september 2018 anmodet om, at få forelagt en 

sag om deltidspladser i kommunen, herunder antallet af muligheder. 

 

Udvalget har bedt om, at forinden sagen forelægges, så skal den sendes i høring. 

 

I forbindelse med Byrådets ønske om forslag til afbureaukratisering har der været rejst forslag 

om, at regler og muligheder for deltidspladser i kommunen blev ændret og forenklet ved at der 

ikke længere var mulighed for deltidspladser eller færre muligheder. 

 

Dette notat beskriver kort de enkelte former for deltidspladser fra 1. januar 2019 i både 

daginstitutionerne og i den kommunale dagpleje. 

 

Den kommunale dagpleje. 

 

I dagplejen har der i rigtig mange år været følgende pladser: 

 

32 timer  

Der er max. 40 pladser fordelt på alle kommunens dagplejere. Hvis efterspørgslen er større, så 

opskrives forældre på en venteliste og ledige pladser tilbydes til dem med længst anciennitet. 

De 32 timer pr. uge placeres indenfor den enkelte dagplejers åbningstid, som er 48 timer om 

ugen. 

 

43 timer 

Forældre kan frit vælge en 43 timers plads indenfor den åbningstid den enkelte dagplejer har. 

 

48 timer 

Forældre kan vælge en fuldtidsplads i hele dagplejerens åbningstid. 

 

30 timer. 

Fra 1. januar 2019 skal der jfr. ændring i Dagtilbudsloven endvidere kunne tilbydes forældre 

på barsel en plads i 30 timer om ugen. Det er forudsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og 

KL, at der ikke sker reduktion til økonomitildelingen for disse pladser. 

 

Forældrebetaling. 

I 2018 udgør forældrebetalingen følgende for 11 måneders betaling om året – juli er 

betalingsfri. 

 

32 timer 2.185 kr. pr. måned 

43 timer 2.940 kr. pr. måned 

48 timer 3.284 kr. pr. måned 
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Hvis der i 2018 havde været 30 timers pladser, så ville forældrebetalingen have udgjort ca. kr. 

2.050 pr. måned. 

 

Det bemærkes, at der ikke kan ske udjævning af taksterne for henholdsvis plads i dagplejen 

og i vuggestue, da taksten skal udregnes for hver type af dagtilbud. 

 

Forældrenes brug af pladserne er pr. oktober 2018 følgende: 

 

37 børn er indskrevet på 32 timer. 

405 børn er indskrevet på 43 timer. 

130 børn er indskrevet på 48 timer. 

 

Der foretages ikke forholdsmæssigt reduktion i økonomitildelingen til deltidspladser i 

dagplejen, da lønudgiften til dagplejeren jfr. overenskomsten er den samme for deltids- og fuld 

tids børn. 

 

Forældrebetalingen udgør den faktiske indkomne forældrebetaling. 

 

Kommunale og selvejende daginstitutioner. 

 

I daginstitutionerne findes der deltidsplader på 25 timer og 35 timer om ugen. Fra 1. januar 

2019 skal der som følge af ændringer i Dagtilbudsloven oprettes 30 timers deltidspladser. 

 

I starten da deltidspladserne blev indført var antallet begrænset til, at 10% af pladserne i hver 

daginstitution kunne være deltidspladser. 

Dette er senere ophævet bl.a. fordi der i mange institutioner ikke var mere end 10% og for at 

undgå styring/registrering af antallet for hver institution. 

 

Langt de fleste daginstitutioner har en ugentlig åbningstid på 51,5 timer. Typisk fra kl. 6.30 til 

17.00, fredag dog til kl. 16.00. 

I hvert område af kommunen findes der daginstitution, som har længere åbent, typisk 54 eller 

60 timer om ugen. Der betales ekstra i forældrebetaling for indmeldelse på pladser op til 60 

timer om ugen samt for plads i Tryllefløjten, som har åbent 72,5 timer om ugen. 

 

25 timer. 

Den enkelte bestyrelse fastsætter et tidsrum på samlet 30 timer om ugen, hvor deltidspladsen 

på 25 timer skal placeres. Placeringen aftales konkret med ledelsen af den enkelte institution 

indenfor de besluttede 30 timer og der foretages indberetning så forældrebetalingen tilpasses. 

En deltidsplads kan fås med 1 måneds varsel. En fuldtidsplads kan fås med dags varsel, hvis 

forældre er arbejdsløse og kommer i arbejde. 

 

35 timer. 

Den enkelte bestyrelse fastsætter et tidsrum på samlet 40 timer om ugen, hvor deltidspladsen 

på 35 timer skal placeres. Placeringen aftales konkret med ledelsen af den enkelte institution 

indenfor de besluttede 40 timer og der foretages indberetning så forældrebetalingen tilpasses. 

En deltidsplads kan fås med 1 måneds varsel. En fuldtidsplads kan får med dags varsel.  
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30 timer. 

Fra 1. januar 2019 skal der jfr. ændring i Dagtilbudsloven endvidere kunne tilbydes forældre 

på barsel en plads i 30 timer om ugen. Det er forudsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og 

KL, at der ikke sker reduktion til økonomitildelingen for disse pladser. Det forventes, at der kan 

sikres fuld økonomiske tildeling til de børn, hvor forældre er på barsel. 

 

Forældrebetaling i 2018. 

 

Vuggestueplads – der betales for 11 mdr. om året. 

25 timer  1.814 kr. pr. måned 

35 timer  2.418 kr. pr. måned 

Fuld tid  3.113 kr. pr. måned. 

 

Forældrebetalingen for 30 timer ville i 2018 være ca. kr. 2.072 pr. måned.    

 

Børnehaveplads – der betales for 11 mdr. om året. 

25 timer  1.102 kr. pr. måned. 

35 timer  1.469 kr. pr. måned. 

Fuld tid  1.892 kr. pr. måned. 

 

30 timer ville i 2018 være ca. kr. 1.259 pr. måned. 

 

Forældrenes brug af pladserne er pr. oktober 2018 følgende: 

 

I vuggestuer: 

12 børn er indskrevet på 25 timer (1,6%) 

34 børn er indskrevet på 35 timer (4,5%) 

710 børn er indskrevet på fuld tid (93,9%) 

 

I børnehaver: 

5 børn er indskrevet på 25 timer (0,3%) 

79 børn er indskrevet på 35 timer (4,1%) 

1.841 børn er indskrevet på fuld tid (96,6%) 

 

Når der indføres obligatoriske 30 timers deltidspladser, så vurderes det ikke at få den store 

betydning for forældrene i Næstved. Med lovgivningen vil man gerne sikre forældre på 

barselsorlov muligheden for, at man kan kombinere muligheden for at være mere sammen 

med sine børn samtidig med, at de fortsat bevarer en tilknytning til dagtilbuddet. Og med 

ønsket om en placering i den tid på dagen, hvor der foregår pædagogiske aktiviteter, er der 

samtidig mulighed for at børnene kan deltage i de læringsaktiviteter der typisk foregår.  

 

I Næstved har alle forældre også dem der ikke er på barsel, haft mulighed for at indmelde 

deres barn på en deltidsplads på enten 25 eller 35 timer. Det gælder også arbejdsløse, da de 

havde mulighed for at få en fuldtidsplads med dags varsel, hvis de fik arbejde. Derfor vil det 

næppe for nogen betydning, at der indføres obligatoriske 30 timers pladser. 
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Økonomitildeling til institutionerne. 

 

Daginstitutionerne tildeles økonomi i forhold til det faktiske antal indmeldte børn samt i forhold 

til deltids eller fuldtidsplads. Herudover gælder der ”netto-budgettering”, hvilket betyder, at 

den forældrebetaling som forældrene betaler kan anvendes til institutionens udgifter. 

 

Budgettet eller nærmere sagt den faktisk tildelte økonomi, anvendes typisk til ansættelse af 

medarbejdere. Beløbet kan også anvendes til andre udgifter efter lokal beslutning. Det tildelte 

beløb udgør således det ”fastsatte” serviceniveau og den faktiske personalenormering 

afhænger således at, hvilke personalekategorier der ønskes eller er ansat og hvilket lønniveau 

de ansatte har.  

 

I 2018 tildeles følgende beløb pr. barn: 

0-2 år  

På fuld tid   kr. 100.514 årligt + (11 måneder * 3.113 kr.) 

35 timers plads  kr.  68.310 årligt + (11 mdr. * 2.418 kr.) 

25 timers plads kr.  48.793 årligt + (11 mdr. * 1.814 kr.) 

 

3-5 år. 

På fuld tid  kr.  68.310 årligt + (11 mdr. * 2.418 kr.) 

35 timers plads kr.  32.385 årligt + (11 mdr. * 1.469 kr.) 

25 timers plads kr.  23.132 årligt + (11 mdr. * 1.102 kr.) 

 

Det bemærkes, at der tildeles ekstra økonomi til de institutioner, som har åbent mere end 

51,5 timer om ugen, institutioner med bus- eller naturgrupper, ressourcepladser m.v. 

 

Høringsforslag. 

 

Da der skal indføres 30 timers deltidspladser fra 1. januar 2019 og hvor det er forudsat at 

placeringen af tiden sker på tidspunkter, hvor der er flest pædagogiske aktiviteter – fra kl. 

8.30 til kl. 14.30), så vil det være naturligt, at høre forældrebestyrelser, område- og 

virksomheds MED samt de faglige organisationer om følgende: 

 

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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En udjævnet forældrebetaling ville i 2018 priser ca. udgøre kr. 3.010 pr. måned for 11 mdr.s 

betaling. 

 

Hvis der peges på model 2 så forventes den at kunne indføres ca. 1. april 2019 for så vidt 

angår fuld tid pladsen, idet ændringen skal varsles overfor forældrene, på sammen måde som 

ved fastsættelse af de årlige takster. Udfasning af børn på 32 timer foreslås at ske ved naturlig 

afgang. 

 

I dagplejen vil der forsat ikke ske reduktion i det tildelte budget, idet lønudgiften til et 

deltidsbarn er den samme som for et barn på fuld tid. 

 

Daginstitutionerne: 

 

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

afdelinger bliver hørt, jfr. gældende styrelsesvedtægt. 

 

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. 

 

Udfasning af børn på 25 og 35 timers pladser foreslås at ske ved naturlig afgang. 

 

Hvis der for fremtiden peges på model 2, hvor der kun findes deltidsplads på 30 timer og 

fuldtidspladser, så er der ikke budgetmæssig dækning til, at der for alle pladser kan ydes fuld 

økonomitildeling. 

 

Ved indførelse af deltidspladser på 25 og 35 timer var det en del af sagen, at der samtidig 

skete en besparelse på driftsudgifterne. 

 

Hvis der skal ydes fuld økonomitildeling til alle børn på 30 timer, så vurderes udgiften ud fra 

nuværende antal deltidsbørn samlet at ville udgøre ca. kr. 3,3 mio. 

 

 

  


