
  
   

 

Ansøgningsskema 

 

Ansøger-(e): 

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: 

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 eller kopi af udbetaling fra Udbetaling Danmark. 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.)  
Ansøgning og dokumentation skal indsendes til Sikker Post Norddjurs att: Pladsanvisningen via Borger.dk 
eller E-boks eller indleveres i Borgerservice. 

 

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 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.norddjurs.dk finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger. 

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller 
forældreorlov (jf. dagtilbudsloven § 27b) 
 

Sendes sikkert til Sikker Post Norddjurs att: 
Pladsanvisningen via borger.dk eller E-boks. 
Eller afleveres i Borgerservice, Grenaa, 
Auning, Ørsted 

Norddjurs kommune 
Att.: Pladsanvisningen  
Torvet 3, 8500 Grenaa 

Modtaget dato (udfyldes af kommunen): 

http://www.norddjurs.dk/


  
   

Dato:  Underskrift:  

 

Deltidspladser i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 

 

Deltidspladser i forbindelse med barsel 

Reglerne om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019. (Jf. dagtilbudslovens § 27b). 
Forældre, som afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har ret til deltidspladser på 30 timer mod en 
reduceret betaling.  

Åbningstider for deltidspladser i forbindelse med barsel i Norddjurs kommune, er forskelligt fra område til 
område. Find gældende åbningstid for dit område her: Åbningstid - Deltidsplads ifm. barsel (norddjurs.dk) 

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.  

 

Tilbuddet vil være gældende fra den 1. i en måned, og skal afsluttes den sidste i en måned. 

 

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. Den gældende forældretakst 
kan findes på www.norddjurs.dk. 

 

Ansøgning om deltidsplads 

Hvis dit barn i forvejen er indskrevet på en fuldtidsplads i Norddjurs kommune, skal ansøgning om en 
deltidsplads ske med 2 måneders varsel til den 1. i en måned. 

 

Hvis dit barn på ansøgningstidspunktet ikke passes i en institution i Norddjurs kommune, skal ansøgning ske 
med 3 måneders varsel, i forhold til Norddjurs kommunes pasningsgaranti. 

 

Ansøgningen skal udover udfyldt blanket også indeholde dokumentation for, at en af forældrene er på barsel 
i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller 
fødselsattest eller kopi af udbetaling fra Udbetaling Danmark. 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 30 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  

https://www.norddjurs.dk/media/7300295/aabningstid-deltidsplads.pdf
http://www.norddjurs.dk/


  
   

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 ske ved henvendelse til 
Pladsanvisningen med en måneds varsel. 


