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Hvis du ønsker at passe dine egne børn, har du mulighed for at søge om et økonomisk 

tilskud jf. Dagtilbudslovens § 86. 

Tilskuddet kan gives til børn i alderen 26 uger til 2 år og 11mdr. 

Fra 1. januar 2019 udgør tilskuddet pr. måned: 

6.417 kr. til børn i alderen 26 uger - 2 år og 11mdr 

 

Følgende krav skal være opfyldt for at du kan få et tilskud: 

 Dit barn skal være fyldt 26 uger 

 Du må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst (fx dagpenge, 

orlovsydelse, SU) eller have en arbejdsindtægt i den periode, du søger tilskud til 

pasning af egne børn 

 Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i Grønland og 

Færøerne sidestilles med ophold i Danmark. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, 

der er omfattet af EU-retten 

 Du skal kunne dokumentere dine danskkundskaber. Kravet gælder ikke for EU/EØS-

borgere, der er omfattet af EU-retten 

 Du skal have en nem konto for at kunne få udbetalt tilskuddet 

 

Om tilskuddet  

 Hvis dit barn allerede er optaget i et dagtilbud, kan du først få tilskud, når barnet er 

udmeldt af sit nuværende dagtilbud 

 Det månedlige tilskud udbetales som skattepligtig A-indkomst og er bagudbetalt 

 Der er mulighed for at dele perioden mellem forældrene 

 Tilskuddet kan søges for en samlet periode på minimum 8 uger og kan maksimalt 

bevilges i 1 år pr. barn. 



 Perioden behøver ikke at være sammenhængende, men samlet set kan man kun få 

tilskud for ét år 

 Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand.  Det samlede tilskud pr. 

husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpengesats, d.v.s. 18.866 kr. i 

2019. 

  

Flere oplysninger om ordningen 

Har du flere spørgsmål, kan du kontakte Pladsanvisning i Skole & Dagtilbud 

  

Ansøgning 

Ansøgning om Tilskud til pasning af egne børn sker ved skriftlig henvendelse til Allerød 

Kommunes Pladsanvisning skoleogdagtilbud@alleroed.dk. 

 

Ansøgningen skal indsendes til Pladsanvisningen senest 1 måned inden tilskuddet 

ønskes. Tilskuddet gives fra d. 1. i måneden efter at ansøgningen er godkendt. 

 

Ikrafttræden 

Retningslinjerne er godkendt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. oktober 2018 og 

træder i kraft den 1. januar 2019. 
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