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Regler for optagelse i dagtilbud i Gentofte Kommune
Disse regler er udarbejdet i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov
nr. 748 af 20. juni 2016 (Dagtilbudsloven).

Kapitel 1. Pasningsgaranti
§ 1. Pasningsgarantien omfatter alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil skolestart, som er
tilmeldt folkeregisteret i kommunen, jf. dog § 3 og § 5.
Stk. 2. Pasningsgarantien består af en plads i enten et kommunal dagtilbud, et selvejende dagtilbud, i kommunal dagpleje, i privat dagpleje, i en eksisterende puljeordning eller en anden aftale om
pasning indgået mellem forældre og kommunen.
Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.
§ 2. Der findes følgende tilbud:
a. vuggestuer,
b. børnehaver,
c. integrerede dagtilbud,
d. kombinerede dagtilbud,
e. kommunal og privat dagpleje,
f. privat dagtilbud,
g. tilskud til puljeordninger i henhold til Dagtilbudslovens §§ 101 - 102
h. tilskud til forældre til privat pasning i henhold til Dagtilbudslovens §§ 78 - 81
§ 3. Undtaget fra kravet om tilmelding til Folkeregisteret er dog børn af EU/EØS-statsborgere,
der kan anses for vandrende arbejdstagere i EU-retlig forstand, eller som er diplomatisk personale.
Stk. 2. Børn af personer, der opholder sig i landet med diplomat status eller som udøver offentlig
myndighed i den stat, de repræsenterer, kan efter en nærmere vurdering undtages fra kravet om
tilmelding til folkeregistret.
Stk. 3. Diplomater fra ikke EU/EØS lande har som udgangspunkt ikke krav på pasning, men kan i
særlige tilfælde efter en nærmere vurdering undtages fra kravet om tilmelding til folkeregistret

Kapitel 2. Booking af pladser og søskendefordel
§ 4. Booking af pladser kan ske, når barnet er født, og er tildelt et dansk cpr.nr.
§ 5. Booking af pladser sker via den personlige Genvej på Gentofte Kommunes hjemmeside.
Booking af pladser skal som udgangspunkt ske digitalt. Booking af pladser kan ske til vuggestuer,
kommunal dagpleje, børnehaver, kombinerede og integrerede dagtilbud. For at være omfattet af
kommunens pasningsgaranti skal forældrene ”booke” plads til barnet senest 2 måneder før et aktuelt pasningsbehov. Det betyder, at forældre der forsøger at booke plads mindre end 2 måneder før
datoen for pasningsbehov, ikke kan forvente, at få stillet et pasningstilbud til rådighed til datoen for
pasningsbehovet.
§ 6. Forældre kan booke plads til et barn i alderen 0-2 år fra det er 26 uger i vuggestue, kommunal dagpleje eller i vuggestuegruppen i et integreret eller kombineret dagtilbud. Forældre kan
booke plads til et barn i alderen 3-5 år fra det tidspunkt, hvor barnet er omkring 2 år og 9 måneder i
børnehave eller i børnehavegruppen i et integreret eller kombineret dagtilbud. Jf. dog §§ 13-15.
§ 7. Der kan tages særligt hensyn til et eller flere af følgende forhold:
Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov, som f.eks. er henvist fra speciallæge, psykolog
eller lignende. Booking af plads kan i disse tilfælde alene ske i samarbejde med Pladsanvisningen.
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Stk. 2. Der er søskendefordel for såvel ældre som yngre søskende under forudsætning af, at de to
søskende har mindst en måned sammen i samme dagtilbud.
Stk. 3. Yngre søskende til allerede indmeldte børn i et dagtilbud vil automatisk få reserveret en
plads i samme dagtilbud, som den ældre søskende er indmeldt i, under forudsætning af at der ved
yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst
1 måned sammen i dagtilbuddet. Er der flere ældre søskende, er det altid den nærmeste ældre søskendes dagtilbud, hvortil der automatisk reserveres en plads. Pladsen reserveres frem til barnet er
26 uger eller frem til en anden plads er booket.
Stk. 4. For tilflyttere med skolesøgende børn vil søskendefordelen, jf. stk. 2, endvidere give yngre
søskende fortrin til dagtilbud, der er geografisk placeret indenfor en fastlagt 1,5 km zone fra den
skole, hvor den ældre søskende indskrives.
Stk. 5. Vuggestuebørn i kombinerede dagtilbud har fortrinsret til, men ikke krav på, ledige børnehavepladser i samme dagtilbud.
Stk. 6. Ved fordelingen af pladser i integrerede og kombinerede dagtilbud kan der tages hensyn til,
hvor mange børn der er plads til af hver årgang, for at få en alderssammensætning, der passer til
det normerede antal vuggestue- og børnehavepladser.
Stk. 7. Der kan tages hensyn til kønssammensætningen, hvis 2/3 af børnene er af samme køn.
Stk. 8. I andre særlige tilfælde, hvor der er et så akut behov for en plads i et dagtilbud, at manglende plads kan have konsekvenser for f.eks.
- forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.
- sprogunderstøttende aktiviteter i forhold til barnet (sprogstimuleringstilbud)
kan booking af plads alene ske i samarbejde med Pladsanvisningen
§ 8. Ændring eller fortrydelse af en booket plads kan ske frem til 1 måned før den reelle startdato i et dagtilbud. Når der er mindre end 1 måned til startdatoen i dagtilbud, bliver bookingen bindende. Forældrene kan da tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, dvs. efter den reelle startdato, jf. Kapitel 4. Udmeldelse.
Stk. 2. Forældre kan kun råde over én plads i et dagtilbud til deres barn.
Stk. 3. Gentofte Kommune forbeholder sig ret til at foretage mindre justeringer på startdatoen i 3-6
års dagtilbud. Sker dette vil forældrene blive adviseret i deres Genvej via NemPost minimum 3 måneder før den nye startdato.
§ 9. Børn, som er bosiddende i andre kommuner, kan optages i et dagtilbud i Gentofte Kommune. Det forudsætter, at de forinden er tildelt adgang til Gentofte Kommunes digitale pladsanvisning i
Genvej.
Stk. 2. Gentofte Kommune kan beslutte, at lukke for optag af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen, jf. § 28, stk. 2 i Dagtilbudsloven og bekendtgørelsen om lukning af ventelister.
§ 10. Tilflyttere/fraflyttere til/fra Gentofte Kommune, ved tilflyttere forstås borgere der kan dokumentere at de flytter til kommunen via en leje- eller købsaftale. Status som tilflytter til Gentofte
Kommune frafalder to måneder efter en ændring af folkeregisteradressen.
Stk. 2. Børn af tilflyttere kan få adgang til Gentofte Kommunes digitale pladsanvisning, når de overfor administrationen (Pladsanvisningen) kan dokumentere via en underskrevet leje- eller købskontrakt, at de flytter til kommunen.
Stk. 3. Der gælder en særlig søskendefordelsregel for tilflyttere, jf.§ 7, stk. 4.
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§ 11. Et barn, der har plads i et dagtilbud, og hvor forældrene, eller den forælder barnet bor hos,
flytter til en ny kommune har ret til at bevare sin aktuelle plads i Gentofte Kommune, men har ikke
ret til overgang til andre dagtilbud. Dermed har barnet eksempelvis ret til at blive i den vuggestue,
hvor barnet er indskrevet, indtil barnet skal i børnehave. Tilsvarende har et barn indskrevet i børnehave eller i et integreret dagtilbud ret til at blive i dette tilbud ”dagtilbudstiden” ud.
Overflytning fra vuggestue, dagpleje til børnehave
§ 12. Børn i alderen 0-2 år, der har plads i en vuggestue, kommunal dagpleje eller kombineret
dagtilbud kan overflyttes til en børnehaveplads, når de fylder 3 år - med mulighed for overflytning
allerede fra 2 år og 9 måneder. Forældre skal selv booke en børnehaveplads til barnet.
§ 13. Børn, der fylder 3 år og som har plads i et integreret dagtilbud, overføres automatisk til
børnehaveplads i samme dagtilbud, jf. § 7, stk. 6
§ 14. Børn, der fylder 3 år og som er optaget i et kombineret dagtilbud, kan overflyttes til børnehaveplads i samme dagtilbud, under forudsætning af at der er en ledig plads, jf. § 7 stk. 5.
§ 15. Barnet udmeldes automatisk af vuggestue, når det er fyldt 3 år – og forældrene ikke har
booket børnehaveplads til barnet.
§ 16. Barnet udmeldes automatisk af børnehave den 31. juli – i det kalenderår, hvor barnet starter i skole – medmindre andet er aftalt.

Kapitel 3. Betaling
§ 17. Taksterne afhænger af barnets alder og dagtilbudstypen. Der ydes søskendetilskud og fripladstilskud efter Dagtilbudslovens regler herom. Søskendetilskud ydes automatisk, når der er mere end et barn i dagtilbud. Forældrene kan under hensyn til deres økonomiske forhold ansøge om
fripladstilskud. Takster og betalingsbetingelser findes på kommunens hjemmeside www.gentofte.dk
Stk. 2. Betaling opkræves månedsvis forud.
§ 18. Forældrene har, efter bekendtgørelse om kommuners tilskud til brug for dagtilbud til
børn, ret til at tage et tildelt tilskud med til brug for dagtilbud i en anden kommune end Gentofte
Kommune. Tilsagn om tilskud gives fra barnet er 26 uger. Ved optagelse i dagtilbud i en anden
kommune fastsættes Gentofte Kommunes tilskud således, at det svarer til den samlede tilskudsprocent af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads for dagtilbud i Gentofte Kommune beregnet for den aldersgruppe, som barnet tilhører.
I de tilfælde hvor dagtilbuddet er billigere end i Gentofte Kommune, udgør tilskuddet den samlede
tilskudsprocent af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i det benyttede dagtilbud i den anden kommune. Forældrenes egenbetaling svarer til forskellen mellem det samlede tilskud fra Gentofte Kommune og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud i den anden kommune.

Kapitel 4. Udmeldelse
§ 19. Udmeldelse af dagtilbud skal ske i Genvej med mindst en måneds varsel til den 15. eller
den sidste dag i en måned.
§ 20. Ved dagtilbudsskift udmeldes barnet automatisk dagen før startdato i et andet dagtilbud.
§ 21. Hvis der ønskes en betalingsfri periode ved dagtilbudsskift fra vuggestue til børnehave
eller fra børnehave til GFO, er fristen for udmeldelse 4 måneder til den 15. eller den sidste dag i en
måned.

Kapitel 5. Ikrafttrædelse
§ 22. Reglerne træder i kraft den 1. december 2016
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