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      April 2020 

Retningslinje for kombinationstilbud i Halsnæs Kommune  

Godkendt i Byrådet den 11. oktober 2018 

1. Kombinationstilbud 
Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for 
dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en 
deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasningsordning. Den fleksible pasningsordning 
giver mulighed for kommunalt tilskud til, at man som forældre selv ansætter en børnepasser eller 
køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning. Tilskud til fleksibel pasning ydes 
udelukkende i tidsrummet mandag kl. 00.00 til fredag kl. 23.59. 

Kombinationstilbuddet træder senest i kraft 3 måneder efter ansøgningstidspunktet. 
Kombinationstilbuddet starter altid fra den 1. i måneden. 

2. Alder og målgruppe 
Kombinationspladser er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets 
skolestart. Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et 
sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen. 

3. Dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov 
Med mindre man er enlig forsørger er det begge forældre, som skal have et 
arbejdsgiverdokumenteret/arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige 
åbningstid. Halsnæs Kommune beder om dokumentation for, at oplysninger om arbejdstid og 
pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet er korrekte. 
Hver måned indsendes dokumentation for afholdt udgift, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis 
bagud. 

Halsnæs Kommune indberetter tilskuddet til Skat, idet indtægten for den fleksible børnepasser er 
skattepligtig. 

4. Kombinationstilbuddets timetal 
Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. 

Åbningstiden er 57 timer om ugen i daginstitution. Den fleksible pasningsordning skal have et 
tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 47 timer om ugen i kombination 
med daginstitution. 

Åbningstiden er 48 timer om ugen i dagpleje. Den fleksible pasningsordning skal have et 
tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 38 timer om ugen i kombination 
med dagpleje. 

Timerne opgøres månedsvis fra den 1. i måneden.   

Dagtilbuddet orienterer Halsnæs Kommune, hvis det aftalte timeforbrug ikke overholdes. Hvis 
dagtilbuddet oplyser Halsnæs Kommune om, at der mere end to gange er gjort brug af pladsen i 
dagtilbuddet i flere timer end der er aftalt, opsiges kombinationstilbuddet. Dette betyder, at 
tilskuddet til fleksibel pasningsordning ophører, og at der opkræves fuld forældrebetaling for 
pladsen i dagtilbuddet (bagudrettet for perioden, hvor timetallet ikke er overholdt).  

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/123864/03fea0551e94b7e90654eb51199aab7c/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123864/03fea0551e94b7e90654eb51199aab7c/DA
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5. Takster og tilskud 
Takster og tilskud for kombinationstilbuddet fremgår af Halsnæs Kommunes hjemmeside. 

Tilskud til fleksibel pasningsordning udbetales først for tidsrummet udenfor institutionens 
åbningstid.  
 
Flere søskende kan indgå i den fleksible pasningsordning med en nedsat forældretakst. 
 
Der ydes tilskud efter følgende timesatser for 2020: 

- Pasning af 0-2-årige børn: max. 111 kr. pr. time 
- Pasning af 3-5-årige børn: max. 62 kr. pr. time 

 
Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private 
pasningsordning. 

Tilskuddet kan anvendes til at købe en plads i en nyetableret eller en allerede etableret fleksibel 
pasningsordning 

Forældrebetalingstaksten nedsættes svarende til den andel af åbningstiden man ikke har adgang til. 
Forældre kan vælge mellem 5 timers moduler. Det betyder, at man kan vælge følgende 
kombinationer (antal timer pr. uge): 

- 42-47 timers pasning i daginstitution og 10-15 timers fleksibel pasningsordning 
- 37-42 timers pasning i daginstitution og 15-20 timers fleksibel pasningsordning 
- 32-37 timers pasning i daginstitution og 20-25 timers fleksibel pasningsordning 
- 27-32 timers pasning i daginstitution og 25-30 timers fleksibel pasningsordning 
- 22-27 timers pasning i daginstitution og 30-35 timers fleksibel pasningsordning 
- 17-22 timers pasning i daginstitution og 35-40 timers fleksibel pasningsordning 
- 12-17 timers pasning i daginstitution og 40-45 timers fleksibel pasningsordning 
- 7-12 timers pasning i daginstitution og 45-50 timers fleksibel pasningsordning 
- 0-7 timers pasning i daginstitution og 50-57 timers fleksibel pasningsordning 

 
Tilsvarende er der 5 timers moduler for dagplejen. Dagplejen har en åbningstid på 48 timer 
ugentligt. Det første modul hedder således fra 33-38 timers pasning i dagpleje og 10-15 timers 
fleksibel pasningsordning. 
 
Forældrene skal ansøge om at få søskendetilskud. Søskendetilskud til fleksibel pasningsordning er 
derfor 85 % af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.  Tilskuddet 
nedskrives tilsvarende ved søskende. 
 
Der vil være tale om 2 indmeldelser for det enkelte barn, idet det vil være indmeldt i et dagtilbud 
samtidig med at man får tilskud til fleksibel pasningsordning. Det er udelukkende muligt at opnå 
friplads i det kommunale dagtilbud. 
 
For børn i børnehavealderen opkræves betaling for madordning på samme vilkår som i 
dagtilbuddene i øvrig og uanset omfanget af deltidspladsen. 
 
6. Vilkår for den fleksible pasningsordning 
Der er frit valg ift. valg af den fleksible pasningsordning. Der gives ikke tilskud til pasning af egne 
børn eller af nærmeste familie. Det omfatter biologiske forældre, forældremyndighedsindehavere, 
bedsteforældre, søskende, samlevere og bopælsregistrerede. Ved tvivlspørgsmål afklares det i 
forbindelse med Halsnæs Kommunes godkendelse af den fleksible pasningsordning. 

Der ydes udelukkende tilskud til én fleksibel pasningsordning pr. barn. 

Den fleksible børnepasser skal være mindst 18 år. Den fleksible børnepasser kan ikke være ansat 
ved Halsnæs Kommune i anden fuldtidsstilling.  
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Der ydes ikke tilskud til private passere, der får fuldt tilskud fra Halsnæs Kommune. 

Der ydes ikke tilskud til fleksible børnepassere på overførselsindkomster. 

Den fleksible børnepassers arbejdssituation herunder evt. andre ansættelsesforhold indgår i 
vurderingsgrundlaget for godkendelsen. 

Ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au pair. Ansøgeren skal selv betale løn til den fleksible 
pasningsordning. 

Forældre skal selv sørge for pasningen af barnet i forbindelse med sygdom. 

Halsnæs Kommune indhenter straffe- og børneattest på den fleksible børnepasser. 

Der må udelukkende anvendes betegnelsen ’fleksibel pasningsordning’ om ordningen i alle 
offentlige sammenhænge. 

7. Plads i dagtilbud 
Retningslinjer, for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti, udmeldelse 
mv. fremgår af Halsnæs Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner. 

8. Ansøgningsprocedure 
Ansøgning om kombinationstilbud sker via Halsnæs Kommunes hjemmeside: www.halsnaes.dk  

Både fleksibel børnepasser og pasningsstedet skal godkendes af Halsnæs Kommune. Først når alle 
forhold er godkendt kan ordningen træde i kraft. 

Halsnæs Kommune behandler ansøgningen inkl. arbejdsgivererklæring og indhenter straffeattest, 
samt børneattest. Først derefter kontakter Halsnæs Kommune ansøgeren for en aftale om et besøg.  

Ansøgeren, barn og den fleksible børnepasser skal være til stede under besøget.  

Der skal indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser, som kommunen 
skal godkende og føre tilsyn med.  

På baggrund af besøget og pasningsaftalen vil den tilsynsførende vurdere om pasningsstedet og den 
fleksible pasningsordning som helhed kan godkendes. 

9. Tilsyn 
Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Halsnæs Kommune føre tilsyn med ordningen 
ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg. 

10. Ophør og ændringer af kombinationspladser 
Ved ophør eller ændringer i tilskudsordningen, skal Halsnæs Kommune have skriftlig besked, så 
tilskuddet kan ophøre eller ændres. Der er et opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned til den 
1. i måneden.  

11. Ikrafttræden 
Retningslinjerne behandles i Byrådet i Halsnæs Kommune den 11. oktober 2018 og forventes at 
træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2018. 

12. Lovgrundlag 
Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om 
folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) § 85a. 


