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Retningslinjer for kombinationstilbud: deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel
pasning.
Forældre kan søge om et kombinationstilbud. Et kombinationstilbud består i et tilbud om
tilskud til fleksibel pasning kombineret med en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud.
Til forældre:
Hvis du ønsker et kombinationstilbud til dit barn, skal du søge om det.
De betingelser som skal være opfyldt er:







Du skal have et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor Horsens
Kommunes dagtilbuds almindelige åbningstid, det vil sige 6.30 – 17.00 på hverdage.
Hvis du er samlevende, skal I begge have en beskæftigelsessituation som betyder, at I
som familie har et arbejdsbetinget pasningsbehov udenfor almindelig åbningstid.
Dit barn skal være omfattet af Horsens Kommunes pasningsgaranti, det vil sige, at dit
barn skal være mellem 26 uger til skolestart.
Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrum udenfor de kommunale
dagtilbuds åbningstid.
Behovet for fleksibel pasning skal være på mindst 10 timer om ugen, opgjort over en
periode på 4 uger.
Det tidsmæssige omfang af kombinationstilbuddet kan ikke overstige hvad der svarer
til en fuldtidsplads i et alderssvarende kommunalt dagtilbud. Det vil på 0 – 2 års
området sige 51 timer om ugen og for børnehavebørn 51 timer om ugen.

Hvis du ønsker et kombinationstilbud til dit barn, skal du gøre følgende:




Indsende en ansøgning om kombinationstilbud til Horsens Kommune.
Opskrive dit barn til en kommunal dagtilbudsplads på digitalpladsanvisning.dk. Hvis dit
barn allerede er optaget i et kommunalt dagtilbud, skal du anføre hvilket på
ansøgningen om kombinationstilbud, jf. ovenfor.
Indgå en pasningsaftale med den fleksible pasningsordning. Pasningsaftalen skal
indsendes til Horsens Kommune, som skal godkende pasningsaftalen og den fleksible
passer.

Ansøgningsblanketter og blanket til pasningsaftale rekvireres via pladsanvisningen på
pladsanvisningen@horsens.dk.
Når Horsens Kommune har modtaget ovenstående, træffer vi afgørelse om:




du opfylder betingelserne for et kombinationstilbud,
tilrettelæggelse af kombinationstilbuddet,
godkendelse af pasningsaftalen – herunder af den fleksible passer, og
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fastsættelse af tilskuddet til fleksibel pasning.
Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i tilskud til privat pasning og en åbningstid på
51 timer.
Alder
0-2-årige
3-5-årige

Tilskud i kr. pr. time til
fleksibel pasning
27
15

Du vil også modtage besked om din opskrivning af dit barn til et kommunalt dagtilbud, og om
din egenbetaling for pladsen.
Ved godkendelse af pasningsaftalen – herunder af den fleksible passer – tager Horsens
Kommune udgangspunkt i Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private
pasningsordninger i Horsens Kommune. Det bemærkes dog, at der for fleksible
pasningsordninger ikke er krav om, at ordningen skal tilrettelægges, så den fremmer børns
læring gennem trygge læringsmiljøer.
Ved opskrivning til et kommunalt dagtilbud, er dit barn omfattet af Horsens Kommunes
Pasningsgaranti og retningslinjer for tilbud om plads i dagpleje, vuggestue og børnehave.
Horsens Kommune fører tilsyn med fleksible pasningsordninger. Tilsynet føres i
overensstemmelse med Horsens Kommunes retningslinjer for godkendelse og tilsyn med
private pasningsordninger. Der føres dog ikke tilsyn med, at den fleksible pasning fremmer
børns læring.
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