Udvalg for dagtilbud og familier 04-06-2019

Beslutning: Retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud
Sagsnr. i ESDH:
19/7046
Beslutningskompetence: Udvalg for dagtilbud og familier
Beslutningstema
Udvalg for dagtilbud og familier skal beslutte retningslinjer for udmøntning af dagtilbudslovens §
27 b om muligheden for deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov.
Sagsfremstilling
På mødet i Udvalg for dagtilbud og familier i juni 2018 fik udvalget fremlagt en sag om
ændringerne i dagtilbudsloven, som blev vedtaget i Folketinget den 24. maj 2018 under overskriften
”Stærke dagtilbud”. Lovændringen indebærer, at kommunerne skal tilbyde forældre på barsels- og
forældreorlov mulighed for at vælge en deltidsplads til deres andre børn, der går i dagtilbud, mod en
tilsvarende reduceret forældrebetaling.
Retningslinjer for deltidsplader i dagtilbud
Det følger af dagtilbudsloven, at forældre på barsels- eller forældreorlov skal have mulighed for at
vælge en deltidsplads i det dagtilbud, som deres ældre børn allerede går i. Ordningen gælder for
børn mellem 30 uger og til skolestart. Hvis forældre afbryder barsels- eller forældreorloven, eller
hvis orloven på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads. Ved en afbrydelse på mindre
end 5 uger kan deltidspladsen beholdes. Ligeledes kan forældrene beholde deltidspladsen, hvis de
genoptager arbejdet delvist, svarende til 40 % af arbejdstiden. Forældre kan skiftes til at have barsel
og benytte en deltidsplads.
Byrådet skal fastsætte og offentliggøre de nærmere rammer og retningslinjer for deltidspladser, og
forvaltningen foreslår følgende retningslinjer:

-

Furesø Kommune tilbyder deltidspladser alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00 – kl.
15.00. Herved kan de børn, som benytter deltidspladser, deltage i alle dagtilbuddets
planlagte pædagogiske aktiviteter og skabe legerelationer med de øvrige børn i
dagtilbuddet.

-

Der skal ansøges om en deltidsplads senest den 1. i måneden inden den måned,
forældre ønsker deltidspladsen fra, og forældre skal ifm. deres ansøgning angive den
periode, deltidspladsen ønskes for.

-

Forældre skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de holder barsels- eller
forældreorlov på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

-

Ønskes aftalen om en deltidsplads opsagt, før den aftalte periode udløber, skal
forældre gøre det senest en måned før, fraværsperioden ophører, og til udgangen af
en måned.

-

Deltidspladsen konverteres automatisk til en fuldtidsplads, når perioden for
deltidspladsen udløber.

Retningslinjerne skal ligeledes være gældende i selvejende og private dagtilbud.
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Forvaltningen kan oplyse, at ovenstående retningslinjer er i tråd og sammenlignelige med
retningslinjerne i de omkringliggende kommuner.
Økonomiske konsekvenser
Kommunerne er tildelt DUT-midler til implementeringen af den samlede lov ”Stærke dagtilbud”,
og Furesø Kommune har fået sin andel af DUT-midlerne (333.000 kr. i 2019 og herefter 195.000 kr.
årligt). Midlerne til finansiering af implementeringen af lovgivningen, herunder deltidspladserne, er
afsat inden for dagtilbudsområdets samlede ramme.
Forældrebetalingen for en deltidsplads reduceres til 30/49 af forældrebetalingen for en
fuldtidsplads. Beregningen tager afsæt i den gennemsnitlige åbningstid i Furesø Kommunes
dagtilbud på 49 timer pr. uge i forhold til deltidspladsens 30 timer (kl. 9 – 15 hverdage).
Forældrebetalingen for fuldtidspladser berøres ikke af muligheden for deltidspladser.
Forvaltningen foreslår samtidig, at de dagtilbud, hvor muligheden for deltidsplads benyttes, tildeles
det samme driftstilskud som for en ordinær fuldtidsplads. Forvaltningen foreslår dette ud fra
følgende perspektiver:
- Dagtilbuddene vil ikke have mulighed for at tilpasse personaleressourcen grundet
opsigelsesvarsler m.m., når enkelte børn periodevis overgår til en deltidsplads.
- Dagtilbuddene vil kun i marginal grad kunne reducere personaleressourcen i tidrummet før
og efter deltidspladsen (dvs. før kl. 9 og efter kl. 15), da der under alle omstændigheder skal
være det fornødne personale i dagtilbuddene til at åbne og lukke.
Det er uvist, hvor mange forældre, der vælger at gøre brug af muligheden for en deltidsplads, og
forvaltningen foreslår, at en mere præcis vurdering af omfanget af brugen af deltidspladser indgår i
en evaluering af ordningen, når denne har fungeret i et år.
Borgerinddragelse
Forvaltningen foreslår, at ovenstående retningslinjer og principper for deltidspladser afprøves i et år
med henblik på efterfølgende vurdering af ordningen ud fra pædagogiske og servicemæssige
perspektiver for forældrene. Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne for deltidspladser drøftes på
et samrådsmøde i 2020, når ordningen og retningslinjerne har været afprøvet i et år.
Retningslinjerne for deltidspladser offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Lovgrundlag
Dagtilbudslovens § 27 b.
Det videre forløb
Forvaltningen iværksætter de vedtagne retningslinjer og orienterer forældre om muligheden for
deltidspladser på hjemmesiden.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 Udvalg for dagtilbud og familier beslutter ovenstående principper for deltidspladser i Furesø
Kommune.
 Udvalg for dagtilbud og familier beslutter, at dagtilbud tildeles samme driftstilskud for børn
med deltidspladser som for ordinære pladser.
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Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 04-06-2019
Godkendt.
Afbud:
Helle Vallentin

Bilag:
12040637
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