
Oversigt over regler i dagtilbudsloven, der fraviges  

Loven er gældende i perioden den 15. maj 2021 til den 30. september 2024. 
 

Helsingør og Rebild kommuner har i en nærmere afgrænset periode mulighed for at beslutte at fravige en række bestemmelser i dagtilbudsloven, 

jf. lov nr. 880 af 12. maj 2021 om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet. Link til loven her: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/880 

Kommunes beslutninger skal offentliggøres på kommunens hjemmeside i en samlet oversigt. Oversigten skal indeholde en række oplysninger, 

som er fastsat i bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet. Link til 

bekendtgørelse her: file:///C:/Users/B076529/Downloads/DA550%20(1).pdf. Formålet med oversigten er at give kommunens borgere en 

samlet oversigt over, hvilke regler de enkelte dagtilbud er omfattet af.  

 

I skabelonen nedenfor skal der noteres en række oplysninger, som er forklaret her: 

Kolonne 1. Her er oplistet alle de bestemmelser i dagtilbudsloven, som kommunen kan beslutte at fravige. Her skal kommunen angive, hvilket 

’stykke’ i den enkelte bestemmelse de ønsker at fravige, eller om de ønsker at fravige enkelte ’punktummer’ inden for det enkelte stykke.  

Kolonne 2. HVOR: Hvis kommunalbestyrelsen i kolonne 1 angiver, at de ønsker at fravige en bestemmelse, skal det i denne kolonne angives 

hvor bestemmelsen fraviges - i hele kommunen eller dele af kommunen, fx i bestemte områder eller udvalgte dagtilbud. Det skal fremgå præcist 

hvor, og for hvem bestemmelsen fraviges.   

Kolonne 3. HVORNÅR: Her angives den periode, hvor den enkelte bestemmelse fraviges. Skriv dato og årstal for ikrafttrædelse, og dato og 

årstal på forventet udløb. Indskriv også her hvis kommunalbestyrelsen undervejs i perioden beslutter at afbryde den oplyste periode. Det skal 

fremgå tydeligt hvis kommunen ændre på perioden og dermed den nye dato for udløb.  

Kolonne 4. Her kan evt. bemærkninger anføres. Her kan også henvises til relevante vejledninger, hjemmesider el.  

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/880
file:///C:/Users/B076529/Downloads/DA550%20(1).pdf


Dagtilbudsområdet 

Bestemmelser jf. Dagtilbudsloven HVOR: Angiv hvor i 
kommunen den fraviges. 
(helt eller delvist) 

HVORNÅR: Angiv den 
periode hvor bestemmelsen 
fraviges - Dato for 
ikrafttrædelse og 
udløbsdato. 
Angiv også hvis den fraviges 
før tid.  
 

Bemærkninger 
mv. (evt. 
henvisning) 

Formål 

§ 1. Formålet med denne lov er at 
1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og 
klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, 
2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer 
af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og 
arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, 
3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er 
en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge 
og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov 
for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk 
funktionsevne, og 
4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange 
mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for 
børnene. 
 

  

 

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges x Hele kommunen 

1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Anvendelsesområde m.v. 



§ 2. Loven omfatter dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske 
fritidstilbud, som har et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt formål. 
 

  

 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 3.      

Mål, rammer og ansvar for samt tilsyn med dagtilbud 

§ 3 a.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens 
rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området. 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de fastsatte rammer og eventuelle 
prioriterede indsatser medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der 
følger af afsnit II, og til udmøntningen af kommunens sammenhængende 
børnepolitik, jf. § 19, stk. 2, i lov om social service. 
 

  

 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 3.      

Stk. 5.      

Stk. 6.      

Stk. 7.      

§ 6. Lederen af det enkelte kommunale dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. har 
den pædagogiske og administrative ledelse af tilbuddet og er ansvarlig over for 
kommunalbestyrelsen herfor. 
 

   



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Pædagogisk læreplan 

§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for 
hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen i alderen fra 3 år og 
frem til skolestart. Hvis det enkelte dagtilbud har organiseret børnene i andre 
aldersgrupper, udarbejdes den pædagogiske læreplan på baggrund af denne 
organisering. I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes en 
pædagogisk læreplan under hensyntagen til aldersgrupper. I daginstitutioner 
med flere enheder skal den pædagogiske læreplan udarbejdes, så der tages højde 
for børnegruppernes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger i 
de enkelte enheder, jf. stk. 3. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Stk. 6.      

Stk. 7.      

Stk. 8.      

§ 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan 
udarbejdes, og for at sikre, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet 
tilrettelægges og udøves inden for rammerne heraf. Lederen af dagtilbuddet er 
endvidere ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan. 

   



 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Sprogvurdering og sprogstimulering 

§ 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en 
sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis 
der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, 
at barnet kan have behov for sprogstimulering. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

    

Stk. 2. 
Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for, at der 
gennemføres en 
sprogvurdering af alle børn 
i alderen omkring 3 år, der 
ikke er optaget i et 
dagtilbud, jf. dog stk. 3. 
Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for at gennemføre 
en sprogvurdering af alle 
børn i aldersgruppen fra 3 
år til barnets skolestart, der 

    



ikke er optaget i et 
dagtilbud, og som ikke har 
modtaget en 
sprogvurdering i 3-
årsalderen, jf. 1. pkt., eller 
2-årsalderen, jf. stk. 4. 
 

Stk. 3. 
Kommunalbestyrelsen 
beslutter på baggrund af en 
konkret, individuel 
vurdering, om børn af 
udlændinge, der har 
midlertidigt ophold i landet 
på grundlag af beskæftigelse 
eller i henhold til EU-
retten, skal have foretaget 
en sprogvurdering, jf. stk. 2. 
Forældre til børn i det tyske 
mindretal kan fravælge en 
eventuel sprogvurdering 
efter stk. 1 og 2. 

    

Stk. 4.  
Kommunalbestyrelsen kan 
beslutte, at 
sprogvurderingen efter stk. 
1 og 2 fremrykkes til børn i 
alderen omkring 2 år. 
Kommunalbestyrelsen kan i 
forbindelse med 
sprogvurderingen i alderen 
omkring 2 år inddrage 
andre forhold end sprog 
hos barnet. 

    



Stk. 5. Har 
kommunalbestyrelsen 
gennemført en 
sprogvurdering af barnet i 
alderen omkring 2 år, jf. stk. 
4, skal 
kommunalbestyrelsen ikke 
gennemføre en 
sprogvurdering af barnet i 
alderen omkring 3 år, jf. stk. 
1 og 2. 

    

Stk. 6. 
Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for, at forældre 
med børn, der ikke er 
optaget i et dagtilbud, i 
forbindelse med 
sprogvurdering efter stk. 2 
og 4 gøres opmærksomme 
på muligheden for, at deres 
barn kan blive optaget i et 
dagtilbud. 

    

Stk. 7. 
Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for, at der gives 
sprogstimulering til børn, 
som på baggrund af en 
sprogvurdering efter stk. 1, 
2 og 4 vurderes at have 
behov for 
sprogunderstøttende 
aktiviteter. Omfanget af 
sprogstimuleringen skal på 
baggrund af 
sprogvurderingen efter stk. 

    



1, 2 og 4 fastsættes ud fra 
det enkelte barns behov for 
sprogstimulering, jf. dog 
stk. 8. 

Stk. 8. 
Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for at give et 
sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads 30 timer 
om ugen i et dagtilbud efter 
§ 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 
2 og 3, til tosprogede børn, 
der ikke er i dagtilbud, og 
som på baggrund af 
sprogvurdering efter stk. 2 
og 4 vurderes at have 
behov for 
sprogunderstøttende 
aktiviteter. 

    

Stk. 9. Sprogvurdering efter 
stk. 1, 2 og 4 og 
sprogstimulering efter stk. 7 
og 8 varetages af personer, 
der har særlige 
kvalifikationer til at varetage 
opgaven. 

    

Stk. 10. 
Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for at sikre, at 
barnets forældre inddrages i 
forbindelse med 
sprogvurdering efter stk. 1, 
2 og 4 og sprogstimulering 
efter stk. 7 og 8, og at 
forældrene får vejledning i 

    



selv at understøtte deres 
barns sproglige udvikling. 

§ 12. Forældre til børn, der skal sprogvurderes efter § 11, stk. 1, 2 og 4, og 
eventuelt modtage sprogstimulering efter § 11, stk. 7 og 8, har pligt til at lade 
deres barn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering eller i en 
sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den 
sprogstimulering, som kommunen tilbyder. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

    

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Forældrebestyrelse 

§ 14. Forældre med børn i en kommunal, selvejende eller udliciteret 
daginstitution eller i kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en 
forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte daginstitution 
med et flertal af valgte forældre, jf. dog § 24 a i lov om folkeskolen. 
Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanter i 
forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje skal 
have stemmeret. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 2.      



Stk. 3.     

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Stk. 6.      

Stk. 7.  
 

    

§ 15. Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for 
daginstitutionens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for 
anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de rammer og 
eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat. 
Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner 
efter § 19, stk. 2-4, skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og 
opfølgningen på den pædagogiske læreplan, jf. §§ 8 og 9, og i daginstitutionens 
arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud 
og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole, jf. § 7, stk. 5. Forældrebestyrelsen i 
kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, kan 
beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, jf. dog § 16 b, stk. 
2, 4 og 8. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

§ 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra 
forældrebestyrelserne vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 



de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Stk. 2.      

Stk. 3.     

Frokost i daginstitutioner 

§ 16 a. Alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og 
privatinstitutioner efter § 19 skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jf. 
dog stk. 3 og 4 og § 16 b, stk. 1-3. 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

§ 16 b. Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede 
daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, kan beslutte at fravælge et sundt 
frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, jf. dog stk. 2, 4 og 8. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 

2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Stk. 6.      

Stk. 7.      

Stk. 8.      



 
 

 

Forældrearrangerede frokost- og madordninger 

§ 17. Forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte 
enhed i kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 
2-4, der efter § 16 b, stk. 1 og 2, har fravalgt et sundt frokostmåltid eller ikke er 
omfattet af et sundt frokostmåltid, jf. § 16 a, stk. 4, kan beslutte at oprette en 
forældrearrangeret frokostordning. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Stk. 6.      

Stk. 7.      

Stk. 8.      

Stk. 9.      

Stk. 10.      

Central evaluerings- og rådgivningsfunktion 

§18: Stk. 2. Dagtilbud og kommuner kan søge inspiration og vejledning 
vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling hos den centrale evaluerings- og 
rådgivningsfunktion. 
 

   



Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

§ 18 a. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk 
Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes 
undervisningsmiljø. 

   

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Dagtilbud i daginstitutioner 

§ 20.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for 
godkendelse efter stk. 1. Privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for 
godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelse heraf. 
Kommunalbestyrelsen kan stille krav om driftsgaranti. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Dagtilbud i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø 



§ 22. Kommunalbestyrelsen skal godkende private hjem og andre lokaler til 
brug for dagpleje, jf. § 21. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen 

§23 
Stk. 4. Ønsker kommunalbestyrelsen som led i opfyldelsen af pasningsgarantien 
efter stk. 2 og 3 at anvise børn, som har bopæl uden for udsatte boligområder, 
plads i en kommunal, selvejende eller udliciteret daginstitution eller enhed heri, 
der er beliggende i et boligområde, der optræder på listen over udsatte 
boligområder, jf. § 61 a i lov om almene boliger m.v., skal barnet ligeledes 
tilbydes en plads i et andet dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 eller 3, 
som ikke er beliggende i et udsat boligområde. I det første år, hvor et 
boligområde optræder på listen over udsatte boligområder, jf. § 61 a i lov om 
almene boliger m.v., gælder 1. pkt. fra den 1. maj i det følgende kalenderår. 
 

   

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

§ 26 a. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der i løbet af et kalenderår 
maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen over udsatte 
boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v., i hver daginstitution efter § 
19, stk. 2-4, jf. dog stk. 2, 4, 7, 11 og 12. I daginstitutioner efter 1. pkt., der 
består af flere enheder, jf. § 19, stk. 6, skal kommunalbestyrelsen sikre, at der i 

   



løbet af et kalenderår maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i 
hver enhed i daginstitutionen. 
 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.     

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Stk. 6.      

Stk. 7.      

Stk. 8.      

Stk. 9.      

Stk. 10.      

Stk. 12.      

Stk. 13.      

Stk. 14.      

§ 27. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjer for 
optagelse af børn i dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2 og 3, herunder 
for ansøgning om optagelse, jf. dog §§ 27 a, 27 b og 27 c. 
Kommunalbestyrelsen skal inden for rammerne af retningslinjerne sikre, at 
forældre, der står på venteliste, jf. § 27 c, til en plads i et dagtilbud, og som 
tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises plads efter anciennitet. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

    

Stk. 2.      



Stk. 3.      

Stk. 4..     

§ 27 a. Ansøgning om optagelse til en plads i dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, og 
§ 21, stk. 2 og 3, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den 
digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed (digital 
selvbetjening). I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har delegeret 
optagelseskompetencen til en selvejende eller udliciteret daginstitution eller en 
privat dagpleje, jf. § 26, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen efter aftale med 
institutionen eller dagplejen beslutte, at ansøgning skal ske digitalt til den 
enkelte daginstitution eller private dagpleje. Ansøgninger, der ikke indgives ved 
digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

    

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

§ 27 b. Forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af 
barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud efter 
§ 19, stk. 2-5, eller § 21, stk. 2 og 3, til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 
uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Deltidspladsen skal 
være for en sammenhængende periode, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Forældres 
ansøgning om en deltidsplads indgives til kommunalbestyrelsen i 
opholdskommunen. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de 
ønsker deltidspladsen. Afgørelser om deltidspladser kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed. 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      



Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Stk. 6.      

Stk. 7.      

§ 27 c. Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns 
optagelse i og mulighed for at komme på venteliste til alle daginstitutioner efter 
§ 19, stk. 2-4, og alle dagplejehjem efter § 21, stk. 2 og 3, i opholdskommunen 
og i en anden kommune, jf. dog stk. 2 og § 28, stk. 2. I daginstitutioner med 
flere enheder skal forældre have mulighed for at tilkendegive ønske om deres 
barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste til de enkelte enheder. 
Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse 
i og mulighed for at komme på venteliste efter 1. og 2. pkt. en gang til et 
dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og en gang til et dagtilbud målrettet 
aldersgruppen fra 3 år og frem til skolestart. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

    

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Opsigelse og udmeldelse 

§ 29. 
Stk. 2. Privatinstitutioner kan ikke opsige børn fra en plads i en 
privatinstitution, medmindre der er tale om ganske særlige tilfælde. 
 

   



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

    

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Søskendetilskud og fripladstilskud 

§ 43 a. Ansøgning om økonomisk fripladstilskud, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, skal 
indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som 
kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke 
indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 
og 3. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

    

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder 

§ 44 a. Følgende børn skal optages i et obligatorisk læringstilbud 25 timer om 
ugen: 
1) Alle børn med bopæl i et udsat boligområde, jf. listen over udsatte 
boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v., som ikke er optaget i 
dagtilbud efter § 19, stk. 2-5, eller § 21, stk. 2 eller 3, når de fylder 1 år. 
2) Alle børn med bopæl i et udsat boligområde, jf. listen over udsatte 
boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v., som i alderen mellem 1 og 2 
år udmeldes af et dagtilbud efter § 19, stk. 2-5, eller § 21, stk. 2 eller 3, og ikke 
optages i et andet dagtilbud efter § 19, stk. 2-5, eller § 21, stk. 2 eller 3. 

   



3) Alle børn i alderen mellem 1 og 2 år, som flytter ind i et udsat boligområde, 
jf. listen over udsatte boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v., og 
som ikke er optaget i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-5, eller § 21, stk. 2 eller 3. 
 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

§ 44 b. Børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud, skal integreres i 
børnefællesskabet i daginstitutionen. Det obligatoriske læringstilbud skal 
tilrettelægges i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav, som 
daginstitutionen er omfattet af efter afsnit II. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

§ 44 c. Børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud efter § 44 a, stk. 1, 
skal forblive optaget i tilbuddet, indtil kommunen gennemfører den lovpligtige 
sprogvurdering i enten 2- eller 3-årsalderen, jf. § 11, jf. dog stk. 2. 
 

   



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

§ 44 d. Lederen i den enkelte daginstitution er ansvarlig for at registrere 
fremmødet i det obligatoriske læringstilbud. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.  
 

   

§ 44 e. Forældre til børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud, har pligt 
til at lade deres barn deltage i det obligatoriske læringstilbud eller forestå en 
indsats, der står mål med det obligatoriske læringstilbud, jf. § 44 f, stk. 1. 
Forpligtelsen til at lade et barn deltage i et obligatorisk læringstilbud indebærer, 
at forældre skal sikre, at 
1) barnet og begge forældre deltager i de målrettede forløb, jf. § 44 b, stk. 3 og 
4, og 
2) barnet ikke benytter det obligatoriske læringstilbud mere eller mindre end 25 
timer om ugen. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.     



§ 44 f. Forældre, der ikke ønsker, at deres barn optages i et obligatorisk 
læringstilbud, kan forestå indsatsen selv. Forældrenes indsats skal stå mål med 
det obligatoriske læringstilbud. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2..     

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

§ 44 g. Kommunalbestyrelsen skal give tilskud til forældrene, når et barn med 
bopæl i et udsat boligområde er optaget i et obligatorisk læringstilbud efter § 44 
a, stk. 1. 
 

   

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Etablering og drift af private pasningsordninger 

§ 78 a. Private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen privat 
pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge. 
 

   

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 



§ 79. Foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives tilladelse til pasning af 
op til 5 børn. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Tilskud og krav til privat pasning 

§ 81. Kommunalbestyrelsens løbende tilsyn skal stå mål med tilsynet i et 
alderssvarende dagtilbud i kommunen. Dette gælder dog ikke, hvor 
kommunalbestyrelsen har givet dispensation efter § 81 a, stk. 4, og for fleksibel 
pasning, som indgår i kombinationstilbuddet efter § 85 a. Afgørelsen efter 1. 
pkt. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

§ 84. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til 
privat pasning efter § 80, stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser 
det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud. 

   



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 3.      

Kombinationstilbud 

§ 85 a. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning tilbyde forældre med et 
dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for 
dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en 
deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning, jf. stk. 2-4. Dette 
gælder dog ikke for forældre med børn, som er optaget i et 
sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 8. 
Reglerne for tilskud til privat pasning efter § 80, stk. 1 og 3, og §§ 81-85, jf. dog 
§ 81, stk. 1, 3. pkt., og § 81 a, stk. 3, gælder tillige for fleksibel pasning. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

Stk. 5.      

Stk. 6.      

Stk. 7.      

Stk. 8.      

Tilskud til pasning af egne børn 



§ 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 
uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til 
pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller 
§ 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2 og 3. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

§ 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren 
1) har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets 
dansksproglige kompetencer, 
2) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en 
arbejdsindtægt, 
3) ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om 
aktiv socialpolitik, og 
4) har opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

§ 88. Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet 
kan tilbydes en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3. Der 
kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand. 
 

   



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

Stk. 3.      

Stk. 4.      

§ 89. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning af egne børn. Tilskud 
til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme 
aldersgruppe. 
 

   

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

Stk. 2.      

§ 90. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om retningslinjerne for 
optagelse i dagtilbud efter tilskudsperiodens udløb og ved afbrydelse af den 
aftalte tilskudsperiode. 

   

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

§ 91. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til 
pasning af egne børn efter § 86, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser 
det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud. 
 

   



Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

x Hele kommunen 
1. juli 2021 – 30. september 
2024 

 

 

 


