HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
BORGER & ARBEJDSMARKEDSCENTER
BYGADEN 2
2630 TAASTRUP
Udfyldes af kommunen
Modtaget dato

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
BORGER & ARBEJDSMARKEDSCENTER
BYGADEN 2
2630 TAASTRUP

KLE 28.09.40G01 • Sagsidentifikation

Oplysninger om barnet
Navn (kaldenavn markeres)

Personnummer

Adresse

Personnummer/fødselstermin

Telefonnummer

Pr. dato

Ansøgning om optagelse på grund af flytning
Kommende adresse

Anden almindelig opholdsadresse

Sprog

Hvis barnet/eleven har et andet modersmål end dansk, angiv da hvilket

Oplysninger om pladstype
fuldtidsplads

kombinationstilbud
Dato for barsels-/orlovsperiode

Deltidsplads ifm. barsels-/forældreorlov

Oplysninger om forældre m.v.
Mor
Forældremyndighed

Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Ingen kontakt
Arbejdssted
til barnet

Far
Forældremyndighed

Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Ingen kontakt
Arbejdssted
til barnet

Kontaktperson

Beskikket
værge

Kontaktperson

Telefonnummer

Telefonnummer

Navn

Relation til barnet

Adresse

Telefonnummer

Arbejdssted

Telefonnummer

Navn

Relation til barnet

Adresse

Telefonnummer

Arbejdssted

Telefonnummer

Lokalnr.

Lokalnr.

Lokalnr.

Lokalnr.
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Kommunens databeskyttelsesrådgiver: Michael Drews Olsen Tlf: 23990515 E-mail: dbr@htk.dk

Ansøgning om optagelse i
dagtilbud/SFO

5 708410 045271

Sendes/afleveres til kommunen

Tlf.: 43591000/Eksp. tid
Man - ons 10.00 - 14.30
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 13.30

Oplysninger om søskende i dagtilbud/SFO
Daginstitutions/dagplejers/SFO’s navn

Barnets navn

Personnummer

Kommunens databeskyttelsesrådgiver: Michael Drews Olsen Tlf: 23990515 E-mail: dbr@htk.dk

Ønsker om dagtilbud/SFO
Behovsdato

Bemærkninger

Navnet på ønsket dagtilbud/SFO

Ved næste oprykning ønskes følgende dagtilbud/SFO

Navn på anden ønsket dagtilbud/SFO

Navn på tredie ønsket dagtilbud/SFO

Besvares kun hvis barnet er opskrevet til plads i dagtilbud:

Hvis der bliver plads i et tilsvarende pasningstilbud er jeg

interesseret

ikke interesseret

Pasningsbehov ved fuldtidsplads
Mandag fra kl.

Tirsdag fra kl.

Onsdag fra kl.

Torsdag fra kl.

Fredag fra kl.

til kl.

til kl.

til kl.

til kl.

til kl.

Bemærkninger

Besvares kun for børn i skolealderen

Barnet afhentes

Barnet har tilladelse til selv at tage hjem

Pasningsbehov ifm. barsels-/forældreorlov
Mandag fra kl.

Tirsdag fra kl.

Onsdag fra kl.

Torsdag fra kl.

Fredag fra kl.

til kl.

til kl.

til kl.

til kl.

til kl.

Bemærkninger

Besvares kun for børn i skolealderen

Barnet afhentes

Barnet har tilladelse til selv at tage hjem

Pasningsbehov ved kombinationstilbud (fleksibel pasning)*
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Bemærkninger

Bemærkninger

(Fortsættes på side 3)
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Pasningsbehov ved kombinationstilbud (fleksibel pasning)* (fortsat fra side 2)
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Fra kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Til kl.

Bemærkninger

Kommunens databeskyttelsesrådgiver: Michael Drews Olsen Tlf: 23990515 E-mail: dbr@htk.dk

Bemærkninger

*

Dokumentation skal vedlægges fx arbejdsgivererklæring, vagtplan el. lign. For samboende se vejledning side 3-4.

*

Timer

Ønskede antal timer i dagtilbud (min. 10 timer)

Nuværende pasningsforhold
Ingen
Privat pasning

Kommune

Institutionens/dagplejerens navn

Telefonnummer

Dagtilbud/SFO i

Andre bemærkninger

Venlig hilsen
Du bedes udfylde blanketten, for at kommunen bedst muligt kan imødekomme dit pasningsbehov.
Hvis der sker forandringer i de oplyste forhold af væsentlig og varig karakter, har du pligt til at oplyse om dette til
kommunen eller dagtilbuddet/SFO’en, jf. Retssikkerhedslovens § 11, stk. 2
Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger
om bopæls- og familieforhold.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder,
private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten
udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når op-

lysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke
længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har
om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens
behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Dato og underskrift - forælder/værge
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Information om kombinationstilbud (fleksibel pasning)
Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav:
•

•
•

Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal
være dansk. Kommunen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget er et andet end dansk,
hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at
kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for
demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at
indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed
med og integration i det danske samfund.

Kommunen skal godkende den pasningsaftale, som indgås mellem dig/jer og den fleksible passer. Kommunen
skal ligeledes godkende de økonomiske forhold, som er
en del af pasningssaftalen.
Hvem kan bruge kombinationstilbuddet
Det er alene du/jer med et dokumenteret arbejdsbetinget
behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettigede til at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et
tilskud til fleksibel pasning.
Er du enlig forsørger er du berettiget til et kombinationstilbud, hvis du kan dokumentere et sådant behov.
Hvis I er samlevende skal I begge dokumentere, at I har et
arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
Din/jeres dokumentation i relation til pasningsbehovet kan
f.eks. bestå af en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller
lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen.
Hvis du/I har børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8, er du/I ikke berettigede til et kombinationstilbud.
Forholdet mellem dagtilbud og fleksibel pasning
Kommunen fastlægger hvor mange timer deltidspladsen i
dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal

Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om
ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt
svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i
kommunen.
Deltidsplads til børn
af forældre på barsels- eller forældreorlov
Fra den 1. januar 2019 indføres et nyt tilbud til forældre på
barsel- eller forældreorlov.
Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i
medfør af barselsloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en
reduceret egenbetaling.
Forældre, der afholder fravær efter barselsloven, kan få en
deltidsplads 30 timer om ugen i én sammenhængende periode pr. barn.
Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes dette som én sammenhængende periode.
Hvis forældrenes fravær afbrydes af en periode på mere
end fem uger eller på anden vis bortfalder, jf. § 27 b, stk. 3,
eller forældrene selv ønsker at konvertere deltidspladsen
til en fuldtidsplads under fraværet, bortfalder retten til en
deltidsplads med reduceret betaling.
Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder fravær efter barselsloven eller vil
afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen. Forældrenes dokumentation kan f.
eks. bestå af kopi af vandrejournal, hvori fremgår det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om
udskudt barsel eller lignende.
Læs mere om deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov i Dagtilbudslovens § 27 b
Oplysningspligt ved ændret behov
Såfremt dit/jeres behov ændrer sig, og du/I eksempelvis
har behov for færre timer til fleksibel pasning, er du/I forpligtede til at oplyse kommunen om dette.
Klageadgang
Kommunens afgørelse om optagelse i et kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden myndighed.
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Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan
vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og
fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv. Af samme grund opgøres behovet som minimum ud fra 4 uger.

udgøre. Fastlæggelsen sker ud fra din/jeres ansøgning og
dokumenterede behov, men også ud fra barnets mulighed
for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet, samt dagtilbuddets mulighed for at tilbyde en god ramme for barnet.

