Dagtilbud - Kombinationstilbud, et nyt tilbud til forældre der
har behov for pasning uden for alm. åbningstid
Nyt tilbud til forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid i
dagtilbuddene
Dagtilbudslovens § 85a har fra 1. juli 2018 givet forældre mulighed for at få et
kombinationstilbud, som består af en deltidsplads i et dagtilbud og et fleksibelt tilskud til
fleksibel pasning. Det er alene forældre der har et dokumenteret behov for pasning, der
ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider der er berettiget til at få et
kombinationstilskud.
Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i
forhold til at skabe en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdstid, hvis
forældrene eksempelvis har skiftende arbejdstider, og dermed har behov for pasning, der
ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale arbejdstid.
Formålet er videre, at kombinationstilbuddet skal give mulighed for at et barn kan forblive i
vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en for barnet kendt person
i hjemmet, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.
Kombinationstilbuddets indhold
 Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til
fleksibel pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid. Med dagtilbud forstås både
kommunale, selvejende, private, pulje m.v. og dagtilbud i anden kommune.
 Det enkelte kombinationstilbud skal tilrettelægges ud fra familiens dokumenterede
pasningsbehov.
 Den fleksible pasning må ikke samlet set overstige, hvad der svarer til en
fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud, og skal minimum udgøre mindst 10
timer om ugen i gennemsnit. Der er dermed ikke krav om, at pladsen i dagtilbud i
forhold til tid skal udgøre den primære del af tilbuddet.
 Er barnet optaget i et dagplejehjem eller institution, vil det være det dagtilbud, som
barnet er optaget i, hvori kombinationstilbuddet skal ydes. Kombinationstilbuddet
følger med barnet, når det skifter til et andet dagtilbud.
 Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet, og den fleksible pasning
skal opgøres over en periode på mindst fire uger.
Retningslinjer
 Kombinationstilbuddet er en mulighed for enlige forsørgere, der kan dokumentere
skiftende arbejdstider eller for familier, hvor begge forældre arbejder udenfor
dagtilbuddenes normale åbningstid.
 Pasningsgarantien i Holstebro Kommune gælder fra barnets 26. uge, hvilket
betyder, at kombinationstilbuddet ligesom øvrige pasningstilbud tilbydes fra barnets
26. uge.
 Kravet til fleksibel pasning følger reglerne om tilskud til privat børnepasning;
herunder ansøgning, godkendelse af den private børnepasser, tilsyn og ophør af
aftalen. Fleksibel pasning er dog ikke omfattet af kravet om, at der skal arbejdes
med at fremme børns læring, da det forventes, at en betydelig del af den fleksible
pasning vil finde sted om aftenen eller om natten, hvor barnet sover, og at barnet
også er i et dagtilbud, hvor der arbejdes med pædagogiske læringsmiljøer.
 Forældre skal ved ansøgning medsende dokumentation fra arbejdsgiver vedr.
arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes åbningstid.
 Forældre er forpligtet til at oplyse kommunen, hvis forældrenes behov ændrer sig,
og forældrene eksempelvis har behov for færre timer til fleksibel pasning.



Optagelse i kombinationstilbud er sidestillet med optagelse i dagtilbud efter
dagtilbudsloven, hvilket indebærer at kommunens afgørelse om optagelse i et
kombinationstilbud ikke kan påklages.

