
	

Deltidspladser i Eventyrhuset 2023 
 
I Eventyrhuset har vi vedtaget følgende retningslinjer for anvendelse af deltidspladser i forbindelse med 
barsels- og forældreorlov 30 timer om ugen. 
 
Loven 
Deltidspladser 30 timer om ugen i forbindelse med barsels- og forældreorlov skal tilbydes i både kommunale 
og selvejende institutioner, privatinstitutioner og dagplejen, såfremt forældrene ønsker det og lever op til 
kravene.  
 
Formålet med deltidspladser er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere 
tid sammen med deres øvrige børn under barsels- og forældreorlov.  
 
Hvem kan søge?  
Hvis forældre - den ene eller begge - afholder fravær i medfør af barselsloven, har de mulighed for at få en 
deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til de øvrige børn i husstanden (i aldersgruppen 26 uger og 
indtil skolestart) mod en reduceret egenbetaling. Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, 
plejebørn og sammenbragte børn, der bor i samme husstand som forældrene. Børnene skal have 
folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som har barsel- eller forældreorlov.  
 
Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre og plejeforældre.  
 
Hvem kan tilbydes deltidsplads?  

o Forældre, der afholder fravær efter barselsloven under graviditeten samt efter fødslen.   
o Forældre, som har valgt at genoptage arbejdet delvist,  
o Forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær, fravær ved 

forældreorlov m.v.  
o Forældre, som har ret til barselsdagpenge efter §§ 20-23 i barselsloven. De har mulighed for at få en 

deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen frem til, at begge forældre har genoptaget deres 
arbejde fuldt ud.  

 
Forældrene skal som minimum afholde barsels- eller forældreorlov svarende til 7 timer om ugen før, de har 
mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen.  
 
Forældre, der afholder fravær efter barselsloven, kan få en deltidsplads 30 timer om ugen i én 
sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af 
hinanden, betragtes dette som én sammenhængende periode.  

 
Optagelse i en deltidsplads  
Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelser og reglerne om 
pædagogiske læreplaner. Det betyder, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, skal have mulighed 
for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet. I 
Eventyrhuset tilbydes en 30 timers deltidsplads derfor i tidsrummet mellem kl. 8.30 – 14.30, sådan at 
børnene i en deltidsplads kan deltage i hovedparten af de pædagogiske aktiviteter, der foregår i 
Eventyrhuset.   
 



	
 
Ophør af deltidspladsen  
Vi henviser til Dragør Kommunes hjemmeside 
 
Forældrenes oplysningspligt 
Forældrene skal forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder fravær efter barselsloven eller 
vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen. Dokumentation kan fx. være 
kopi af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel 
eller lignende. I ansøgningen skal forældrene angive den maksimale periode, de ønsker deltidspladsen for. 
Efterfølgende skal forældrene kun informere kommunen om ændringer, hvis de ønsker deltidspladsen for en 
kortere periode. Forældrene bedes dog oplyse kommunen om, hvis de afbryder fraværet efter barselsloven i 
en periode på mere end fem uger, eller deres fravær efter barselsloven på anden vis ophører.  
 
Betaling for deltidsplads  
Forældrene har ret til en deltidsplads 30 timer om ugen mod en reduceret egenbetaling.  
 
I henhold til dagtilbudsloven har Eventyrhuset i beregningen af taksten for deltidspladser opdelt udgifterne i 
faste og variable udgifter. De faste udgifter fordeles ligeligt på alle indskrevne børn uafhængigt af, om der er 
tale om en fuldtids- eller deltidsplads. Faste udgifter kan fx være ledelsestid, tid til forældresamtaler, 
forældremøder, frokost mv.  
 
De variable udgifter omfatter lønninger til det pædagogiske personale, og de fordeles forholdsmæssigt efter, 
om der er tale om en fuldtids- eller deltidsplads. Forældretaksten for en 30 timers deltidsplads fremgår af 
Eventyrhusets hjemmeside.  
 
Ansøgningsprocedure  
Vi henviser til Dragør Kommunes hjemmeside 
  
Deltidstaksterne for 2023 
Vuggestue (inkl. mad):  3389,- kr./mdr. 
Børnehave (inkl. mad):  2114,- kr./mdr. 
Eventyrhaven (inkl. mad):  1618,- kr./mdr. 


