
Børn og Pasning  

 
 

Pasningsgaranti 

 

Pasningsgaranti betyder, at Allerød Kommune garanterer, at du modtager et tilbud om 

dagtilbudsplads til dit barn. Du kan forvente at modtage et tilbud senest tre måneder efter 

opskrivning på ventelisten eller på din behovsdato, hvis den ligger mere end tre måneder efter, at 

du skriver dig op. 

 

Pasningsgarantien gælder fra dit barn er 26 uger indtil skolestart.  

 

Vi tilstræber at dit barn får tilbudt en plads i jeres nærområde, Allerød Kommune kan dog aldrig 

garantere at der er plads i den ønskede institution. 

 

Sådan skriver du dit barn op 

 

Du skal skrive dit barn op via den digitale pladsanvisning. 

 

Der gives anciennitet fra ansøgningsdatoen, dog gives der anciennitet fra fødselsdagen, såfremt 

ansøgningen sendes inden for den første måned efter fødslen.  

 

Du kan vælge at skrive dit barn op på venteliste til to foretrukne institutioner.  

 

Hvis du vil være sikker på at få tilbudt en plads på din behovsdato, skal du vælge pasningsgaranti. 

Ved pasningsgaranti kan vi ikke garantere, at dit barn får plads på én af de to fortrukne 

institutioner.  

 

 



Hvis du foretrækker at vente på plads i dine to fortrukne institutioner, kan der forventes længere 

ventetid og vi har ikke mulighed for, at oplyse en præcis startdato for dit barn. 

 

Hvordan fordeles pladserne? 

 

I perioder med overskydende pladser tilbyder vi pladserne til familier, som kun har ønsket plads ét 

bestemt dagtilbud.  

 

Når vi fordeler pladserne tager vi hensyn til: 

1. Børn med særlige pædagogiske behov (efter forvaltningens faglige vurdering) 

 

2. Børn med søskende i samme institution 

 

3. Børn højst placering på ventelisten 

 

 

Når du modtager et tilbud 

 

Når du har fået tilbudt en plads, skal du inden for syv dage, acceptere pladsen i vores digitale 

pladsanvisning. 

 

Hvis du ikke acceptere eller afslår, kan du risikere tre måneder yderligere på venteliste, før du igen 

modtager et tilbud, og din nye pasningsgaranti beregnes fra den dag, du afslår.  

 

Hvis du ønsker dit barn overflyttet til et andet tilbud, skal barnet skrives på ventelisten igen. Du 

kan tidligst få tilbud om en ny plads tre måneder efter, at dit barn er startet i den nuværende 

dagtilbud.  

 

Alle ønsker om overflytning drøftes med dit barns nuværende dagplejer eller daginstitution.  

 

Frokostordning 

 

Frokostordningen vælges hvert andet år af forældrene i den enkelte institution. Den valgte 

frokostordning gælder for alle børnene i hele perioden. 

 

Du skal betale for dit barns frokostordning og følge ordningen i institutionen.  

 

Hvis dit barn har allergi eller anden sygedom, som dun læge kan dokumentere, kan dit barn 

fritages for frokostordningen i institutionen. I dette tilfælde skal du selv medbringe maden til dit 

barn.  



 

Læs mere i Dagtilbudsloven § 16 a.  

 

Når dit barn skal i børnehave 

 

Daginstitution 

 

Hvis dit barn er indmeldt i en integrereret 0-6 års-institution betyder det, at dit barn helt 

automatisk bliver børnehavebarn, uden du skal foretage dig noget.  

 

Du skal betale vuggestuetakst indtil den 1. i måneden, hvor dit barn fylder tre år. Herefter overgår 

du automatisk til at betale børnehavetakst. 

 

Dagpleje 

 

Hvis dit barn går i dagpleje, skal du aktivt skrive dit barn op til en børnehave i den digitale 

pladsanvisning.  

 

Jeg vil skifte institution 

 

Hvis du vil skifte institution eller dagpleje, skal du skrive dit barn op på venteliste via den digitale 

pladsanvisning igen. 

 

For at sikre en høj grad af forældretilfredshed tager vi ønsker om overflytning op med dit barns 

dagplejer eller daginstitution.  

 

Søskenderabat 

 
Forældre med mere end et barn indmeldt i pasningstilbud, som er godkendt efter lovgivningen, betaler 

fuld pris for den dyreste plads og 50% for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til klub og 

børn, som er indmeldt i SFO på frie grundskoler. 

 

Hvis dit barn skal meldes ud  

 

Du behøver ikke at udmelde dit barn, hvis du får plads i et andet kommunalt dagtilbud inden for 

Allerød Kommune. 

 

Du skal udmelde dit barn i forbindelse med flytning, eller hvis du finder et dagtilbud udenfor det 

kommunale tilbud i Allerød Kommune, skal du gøre det vis den digitale pladsanvisning, ellers 

risikerer du en dobbeltbetaling. 



 

Der er én måneds opsigelsesvarsel til den 15. eller sidste dag i måneden. 

 

Kontakt Skole & Dagtilbud  
Tlf. 48 10 01 00 
Forvaltningen 
skoleogdagtilbud@alleroed.dk 
Bjarkesvej  2 
3450 Allerød 
 

Kontakt 

Tlf.: 48 100 100 

kommunen@alleroed.dk 

Bjarkesvej  2 

3450 Allerød 

 

Rådhusets åbningstider 

Mandag - tirsdag kl. 10.00 - 14.00 

Torsdag kl. 10:00 - 18:00 

 

Lukkedage 
 Faste helligdage 

 
 Mellem jul og nytår 

 
 Ugen op til påske 

 
 Dagen efter Kr. Himmelfartsdag 

 Grundlovsdag 

mailto:skoleogdagtilbud@alleroed.dk
http://tlib.dk/kalender/

