Kombinationstilbud
Deltidsplads på 30 timer (I forbindelse med barsel)
Hvis du er på barsel, har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til eventuelle
søskende i din husstand, hvis de er mellem 30 uger og indtil skolestart mod reduceret
forældrebetaling.
Det er en forudsætning, at du og dit barn har samme folkeregisteradresse for at opnå ret til en
deltidsplads.
Holder du fravær efter barselsorloven, kan du få en deltidsplads til familiens øvrige børn under
graviditeten og efter fødslen. Det gælder også, hvis du har valgt at genoptage arbejdet delvist, eller
afholder fravær i forbindelse med adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov mv.
Er du på barsel kan dit barn få en deltidsplads 30 timer om ugen i én sammenhængende periode. Hvis
begge forældre afholder barsel i direkte forlængelse af hinanden betragtes det som én periode.
Placeringen af de 30 timer (betegnet som den valgte ”åbningstid”) skal aftales med, og godkendes af,
institutionens leder.

Kombinationstilbud og fleksibel pasning
Kombinationstilbuddet består af to dele – en deltidsplads i et dagtilbud og fleksibel pasning uden for
dagtilbuddets åbningstider.
Ordningen kan kun benyttes af enlige forældre eller forældrepar, hvor begge har et dokumenteret
arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets normale åbningstid. Den fleksible pasning,
det vil sige den pasning, der foregår uden for dagtilbuddet, skal mindst udgøre 10 timer om ugen i
gennemsnit – set over en fire ugers periode. Samlet set må tiden i dagtilbuddet og i den fleksible
pasning ikke overstige en fuldtidsplads. Der er ikke noget loft over, hvor stor en del af
kombinationstilbuddet, den fleksible pasning må udgøre af en fuldtidsplads.
Ønsker du at benytte et kombinationstilbud, skal der ansøges om dette via kommunen, der ligeledes
er dem der vil give den nødvendige godkendelse.
Hvis barnet er indmeldt i et 30 timers sprogstimuleringstilbud, er det ikke muligt at benytte et
kombinationstilbud.
For at få godkendt ovennævnte tilbud skal der skal indsendes dokumentation til pladsanvisningen for
arbejdstider uden for normal åbningstid – fx i form af vagtplan eller en arbejdsgivererklæring.

Den fleksible pasning skal leve op til de samme krav, som skal opfyldes ved privat pasning, det
vil
sige:

•

Børnepasser skal være mindst 18 år.

•

Børnepasseren skal have tilstrækkelige danskkundskaber svarende til 9. klasses prøve i dansk med
mindst karakteren 2 eller tilsvarende.

•

Børnepasseren skal tilrettelægge arbejdet, så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse
for og oplevelse af demokrati samt samhørighed med det danske samfund.

•

Der skal betales skat af lønnen.

•

Børnepasser må ikke være au-pair, da de ikke har arbejdstilladelse.

Øvrige

forhold

•

Barnet skal være indmeldt i et dagtilbud.

•

Der skal ansøges om ordningen mindst en måned før, den skal træde i kraft.

•

Ordningen skal gælde i minimum fire uger og skal opsiges med fire ugers varsel (kan opsiges allerede
ved indgåelse af aftalen, så den alene gælder for fire uger).

•

Køge Kommune skal se og godkende en aftale mellem dig/jer som forældre og den private
børnepasser. Aftalen skal, udover oplysninger om forældre, barn og privat passer også indeholde
oplysninger om praktiske forhold i dagligdagen, forventet pasningsperiode, løn, aftaler om ferie eller
sygdom, tilladelse til foto, kørsel mv.

•

Der kan komme uanmeldt tilsynsbesøg med den fleksible pasning, hvis der er bekymring for om
pasning lever op til kravene, eller om barnet trives.

•

Der gives ikke økonomisk friplads til den fleksible del af pasningen.

•

Hvis dit barn har brug for særlig støtte i den fleksible pasning, kan kommunen ikke godkende aftalen.

•

Tilskuddet kan ikke anvendes til, at du/I som forældre selv passer barnet

•

Køge Kommune yder et tilskud på 75% af udgiften til fleksibel pasning, dog fratrækkes udgiften til
drift af pladsen i dagtilbuddet først. For beregning af mulig tilskudsstørrelse kan pladsanvisningen
kontaktes.

•

Du/I som forældre skal ikke betale skat af tilskuddet.

•

Tilskuddet overføres hver måned til den 1.(forudbetalt) til din NemKonto.

•

Hver måned skal du/I dokumentere, at der er udbetalt løn til den fleksible passer.

•

Sker der ændringer i aftalen, skal kommunen straks orienteres om dette.

Du/I skal aftale med institutionen hvornår barnet kommer i den periode kombinationstilbuddet gælder.
Brugen af dagtilbuddet må ikke overstige det timetal, ordningen udløser.
Godkendelse

af

kombinationstilbuddet

Ordningen kan først godkendes, når gyldig dokumentation for arbejdstiderne er modtaget, og kommunen
har givet den nødvendige godkendelse.
Misligeholdelse af aftalen
Som betingelse for aftalens indgåelse er at denne overholdes ift. aftalte mødeskema. Misligeholdes
aftalen indenfor en periode på 6 måneder træder følgende i kraft:
1. advarsel til forældre og kommunen orienteres
2. advarsel til forældre og kommunen orienteres
3. misligeholdelsen indberettes til kommunen, aftalen ophører og fuld pris opkræves

