Sendes sikkert eller afleveres til Kommunen

Udfyldes af Kommunen
Modtaget dato

Helsingør Kommune

BARN INDMELDT I PRIVAT INSTiTUTION

Pladsanvisningen
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Ansøgning om deltidplads i forbindelse
med barsels- eller forældreorlov

Ansøger(e) – Ansøgningen skal være Pladsanvisningen i hænde 2 måneder inden start.
Navn

Cpr. nr.

Navn

Cpr. nr.

Adresse

Tlf. nr.

Barnet/børnene der ønskes deltidsplads til
Navn

Cpr.nr.

Navn

Cpr.nr.

Navn

Cpr.nr.

Periode – Skal altid starte den første i en måned og slutte den sidste i en måned
Periode hvor der ønskes deltidsplads

Fra den:

Til den:

Evt. bemærkninger

Dokumentation
Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at en af forældrene, eller begge er på barsel eller har forældreorlov i perioden.
Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er
der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes
(Der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen).

Klageadgang
Kommunalbestyrelsens afgørelse af hvorvidt de enkelte forældre er berettiget til at komme ind under ordningen, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Erklæring
Undertegnede erklærer at ovenstående oplysninger og vedlagte dokumentation er i overensstemmelse
med sandheden. Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer af betydning for deltidspladsen
skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt.
Jeg er indforstået med, at Kommunen, fra offentlige myndigheder og andre, indhenter oplysninger der er
nødvendig for behandling af min ansøgning. Kommunen opbevarer ansøgning og dokumentation i relevant fagsystem efter gældende regler.

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger, samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.
Dato

Underskrift

Deltidspladser i forbindelse med barsels- eller forældreorlov gældende
for forældre med børn i privat institution
Deltidspladser i forbindelse med barsel
Følgende regler om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019. Forældre som afholder
fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer mod en reduceret betaling.
Ordningen gælder børn mellem 26 uger og til skolestart.
Børn kan være på deltidsplads i alle dagtilbud – både kommunale, selvejende og private dagtilbud. Hvis barnet allerede går i dagtilbud, vil barnet bibeholde pladsen i barnets dagtilbud.
Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?
Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet
ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet.
Ansøgning om deltidsplads
Ansøgning om deltidsplads i private institutioner skal indgives til Pladsanvisningen senest to måneder før
den ansøgte periodes start.
Dagtilbud uden for kommunen
Ansøgning om deltidsplads i dagtilbud uden for kommunen skal indgives til Pladsanvisningen senest to måneder før den ansøgte periodes start.
Hvad skal en ansøgning som minimum indeholde
Ansøgningen skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen, samt dokumentation for, at en af
forældrene er på barsel i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal
med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter,
skal kopi af denne ligeledes fremsendes (Der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen).
Hvornår har forældre ret til en deltidsplads
Så længe, at der er en forælder som er på barsel eller har forældreorlov, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn i dagtilbud for børn mellem 26 uger og til skolestart. Forældrene kan derfor skiftes til at
have barsel/forældreorlov under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger,
hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads. Forældre, som genoptager arbejdet delvist,
vil fortsat have ret til en deltidsplads.
Opsigelse før tid af deltidsplads i forbindelse med barsel
Forældre kan vælge at deres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode
for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan dette ske ved henvendelse til Pladsanvisningen to
måneder inden ændringen skal træde i kraft.

