Pladsanvisningskriterier i Ringkøbing-Skjern Kommune
I Ringkøbing-Skjern Kommune er der pasningsgaranti fra 26 uger til og med 3. klasse.
Pasning tæt på hjemmet
Som hovedregel tilbydes børn optagelse i en pasningsordning i det geografiske område, hvor familien bor. Hvis
et barn optages i dagpleje eller vuggestue, er pasningsgarantien opfyldt, hvis der tilbydes en plads i det
pasningsdistrikt hvor barnet bor eller i et nabodistrikt, dog højst 15 km. fra barnets bopæl.
Der er mulighed for fleksibilitet, hvis man ønsker pasning uden for eget pasningsdistrikt dog under hensyntagen
til overholdelse af den økonomiske ramme på området.
For børn der gennem visitationsudvalget visiteres til en dobbeltplads i Dagplejen, anses pasningsgarantien for at
være opfyldt, når der tilbydes en dobbeltplads i det pasningsdistrikt hvor barnet bor eller i et andet
pasningsdistrikt. Hvis der tilbydes en dobbeltplads i et andet pasningsdistrikt, skal det tilstræbes, at
dobbeltpladsen er så tæt på eget pasningsdistrikt som muligt.
Pasningsdistrikterne er de samme som skoledistrikterne.
Børn indskrives på venteliste efter alder.
Undtagelser
Pladserne tildeles efter børnenes alder. Der kan dog være undtagelser i prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Børn med nuværende søskende i et dagtilbud hvor der er en ledig plads.
Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med behov for en plads i et specielt indrettet
dagtilbud.
Børn, der skal flyttes fra en dagplejer der stopper eller er langtidssygemeldt.
Børn, der er henvist fra anden myndighed for eksempel PPR, Sundhedsplejen, Børn og Familie eller
speciallæge.
Børn, der har behov for en plads i et dagtilbud, der har åbent uden for almindelig åbningstid.
Børn med tidligere søskende i et dagtilbud hvor der er en ledig plads.

De særlige behov vurderes i et samarbejde mellem pladsanvisningen, institutionslederen og fagpersoner.
Hvis der på en bestemt dato er flere børn, der opfylder søskendekriteriet til den samme ledige plads, anvises der
efter alderskriteriet. Et barn, der kan overtage en plads i direkte forlængelse af en ældre søskende, har
fortrinsret frem for andre tidligere søskende.

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30
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Der kan også være undtagelser, hvis der opstår et akut behov for en plads eksempelvis på grund af:





Sygdom i familien
Børn fra passivlisten – jævnfør garantien i Dagtilbudsloven
Tilflyttere (uden anden mulighed for pasning)
Ledige, der kommer i arbejde.

Passivlisten omfatter børn der er skrevet op til kommunalt dagtilbud, men benytter private pasningsordninger.
Overflytningstidspunkter
Børn overflyttes fra dagpleje/vuggestue den 1. i den måned de fylder 2 år plus 10 måneder. Børn født i
september overflyttes pr. 1. august, da der ikke overflyttes børn i juli.
Det er muligt at ønske overflytning af børn når de er mellem 2 år plus 6 måneder og 2 år plus 10 måneder, dog
skal følgende betingelser være opfyldte:






Det skal være forældrenes ønske
Der skal være plads i institutionen
Barnet skal være parat til børnehave
Dagpleje/vuggestuepladsen skal kunne genbesættes
Den modtagende børnehave skal høres forinden og være indforstået med at modtage barnet.

Barnets parathed vurderes af en dagplejepædagog eller en vuggestuepædagog. Det præciseres, at et barn først er
parat til børnehave, når det er alderssvarende med andre børn på 2 år plus 10 måneder.
Børn kan ikke blive i dagpleje/vuggestue udover 2 år plus 10 måneder bortset fra børn, der af fagpersoner ikke
vurderes at være alderssvarende.
Børn overflyttes fra børnehave til SFO den 1. august.
Udmeldelsesvarsel
Udmeldelsesvarslet er 2 måneder til den 1. eller den 16. i en måned.
Der opkræves betaling i opsigelsesperioden, hvis et barn udebliver fra et accepteret tilbud, dog længst indtil
pladsen genbesættes.
Ændring af pladstype
Der kan ændres pladstype ”op i tid” med dags varsel.
Der kan ændres pladstype ”ned i tid” med 2 måneders varsel til den 1. eller den 16. i en måned.
Ændringer vedtager på Børne- og Familieudvalgets møde den 20. april 2022

