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Tilbud til forældre på barsels eller forældreorlov om deltidsplads i 

Dagtilbud 
 

Dagtilbudslovens § 27 b giver fra den 1. januar 2019 børn af forældre der afholder barsels- 

eller forældreorlov mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. 

Målgruppen er børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart. Der er reduceret 

egenbetaling. 

Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at 

tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel. 

 

Indhold for deltidsplads til børn af forældre på barsel eller forældreorlov: 
- En deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov eller forældreorlov er på 30 timer 

ugentlig. 

- Deltidspladser på 30 timer ugentlig skal udbydes af institutioner og dagpleje: kommunale, 

selvejende, private, pulje m.v. 

- Deltidspladserne er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse. 

- Det indebærer, at børn der har en deltidsplads også skal have mulighed for at deltage i de 

planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet. 

- Er barnet optaget i et dagplejehjem eller institution, vil det være det dagtilbud, som barnet er 

optaget i, hvori deltidspladsen udløses. Deltidspladsen følger barnet, såfremt det skifter til et 

andet dagtilbud i bevillingsperioden. 

 

Retningslinjer for anvendelse af deltidsplads, ansøgning og ophør samt 

forældres oplysningspligt: 
- Forældre har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, forældre 

afholder fravær efter barselsorloven, under graviditeten og efter fødslen. 

- Forældre der benytter deltidsplads 30 timer ugentlig kan benytte dagpleje eller 

institutionsplads i tidsrummet 8.30-14.30. 
- Forældre der har ret til barselsdagpenge har mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud 

30 timer om ugen frem til at begge forældre har genoptaget arbejdet fuldt ud. 

- Forældre skal afholde fravær svarende til minimum 7 timer om ugen, før de kan få en 

deltidsplads 30 timer om ugen. 

- Deltidstilbuddet skal være i én sammenhængende periode pr. barn. Forældres fravær i 

forlængelse af hinanden betragtes som én sammenhængende fraværsperiode. 

- Afbrydes forældres fravær af en periode på 5 uger, eller ønsker forældrene at konvertere 

deltidspladsen til en fuldtidsplads, bortfalder retten til en deltidsplads 30 timer om ugen. 

- Forældre skal i ansøgning til Borgerservice angive den maksimale periode de ønsker 

deltidspladsen for, senest 2 mdr. før deltidspladsen ønskes. 

- Forældre skal sammen med ansøgningen medsende dokumentation f.eks. kopi af 

vandrejournal, aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign. 

- Forældre skal oplyse Borgerservice om, såfremt der sker ændringer med ønske om at 

deltidspladsen er for en kortere periode, eller forældrenes fravær efter barselsloven på anden 

vis ophører, så de ikke længere er berettiget til tilbuddet. 


