Deltidsplads i Furesø Kommunes dagtilbud
Deltidsplads
Er du på barsels- eller forældreorlov med en mindre søskende, kan du vælge en deltidsplads til ældre
søskende der allerede går i kommunal, selvejende eller privat daginstitution eller i kommunal dagpleje.
Deltidspladsen tilbydes i den daginstitution hvor den ældre søskende allerede går og til en reduceret
forældrebetaling. Ordningen gælder for børn mellem 30 uger og til skolestart.
Vær opmærksom på, at din ret til en deltidsplads bortfalder, hvis du afbryder din barsels- eller
forældreorlov, eller hvis din orlov på anden vis ophører. Dit barn kan dog beholde deltidspladsen, hvis din
orlov afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed ved eksempelvis ferie. Hvis du genoptager
arbejdet delvist har dit barn fortsat ret til en deltidsplads, så længe en af forældrene holder barsel,
svarende til 40 % af arbejdstiden. Forældre kan skiftes til at have barsel og benytte en deltidsplads.
Retningslinjer for anvendelse af deltidspladser
En deltidsplads betyder at dit barn kan komme i sit dagtilbud alle hverdage i tidsrummet kl.9.00 – kl. 15.00.
På den måde kan dit barn deltage fra starten i det planlagte pædagogiske arbejde og skabe legerelationer
med de øvrige børn i dagtilbuddet. En deltidsplads nedsætter forældrebetalingen.
Ansøgning om deltidsplads
Du skal ansøge om en deltidsplads senest d. 1. i måneden inden, den måned du ønsker deltidspladsen fra. I
ansøgningen skal du angive den periode, du ønsker deltidspladsen for.
Dit barn overgår automatisk til en fuldtidsplads når perioden for deltidspladsen udløber.
Du skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov på det
tidspunkt, hvor du ønsker at få tilbudt deltidspladsen.
Du finder ansøgningsskema til deltidsplads her (link indsættes efter godkendelse i Udvalg for dagtilbud og
familier).
OPSIGELSE OM AFTALE OM DELTIDSPLADS
Ønsker du at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal du gøre det senest en
måned før fraværsperioden ophører og til udgangen af en måned.
Dit barn overgår automatisk til en fuldtidsplads når perioden for deltidspladsen udløber.
TAKSTER
Du kan se takster for deltidspladser her (link indsættes efter godkendelse i Udvalg for dagtilbud og familier).

