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ALTERNATIVER TIL DAGTILBUD1

Daginstitutioner § 19

Dagpleje § 21

Private pasningsordninger §§ 78-79
Kommunale tilskud til privat pasning til forældre §§ 80-85

Kommunal daginstitution
§ 19, stk. 2

Selvejende daginstitution
§ 19, stk. 3

Udliciteret daginstitution
§ 19, stk. 4

Privatinstitution
§ 19, stk. 5

Puljeordning2
§§ 101-102

Kommunal dagpleje
§ 21, stk. 2

Privat dagpleje
§ 21, stk. 3

Institutionslignende
pasningsordninger

Dagplejelignende
pasningsordninger

Øvrige private
pasningsordninger

Organiseringsform

Kommunalt dagtilbud, der er del
af den kommunale enhedsforvaltning.

Leverandøren af dagtilbuddet
skal være organiseret som en
selvejende institution med vedtægter og selvstændig og uafhængig bestyrelse som øverste
ledelsesorgan (ikke en generalforsamling af fx forældre), men institutionen behøver ikke at opfylde
betingelserne for at være en fond.

Leverandøren kan være organiseret på en hvilken som helst måde:
Én eller flere fysiske personer
eller en juridisk person, fx A/S,
ApS, I/S, fond eller selvejende
institution.

Leverandøren kan være organiseret på en hvilken som helst måde:
Én eller flere fysiske personer
eller en juridisk person, fx A/S,
ApS, I/S, fond eller selvejende
institution.

Leverandøren kan være organiseret på hvilken som helst måde: En
eller flere fysiske personer (ofte
forældre) eller virksomhed. Vil
oprettes som dagpleje- eller institutionslignende ordning. Der er
ikke krav til organisationsformen
for puljeordninger.

Kommunalt dagtilbud, der er del
af den kommunale enhedsforvaltning.

Leverandøren kan være organiseret på en hvilken som helst måde:
Én eller flere fysiske personer
eller en juridisk person, fx A/S,
ApS, I/S eller fond.

Leverandøren kan være organiseret på en hvilken som helst måde,
fx én eller flere fysiske personer
eller en juridisk person, fx A/S,
ApS, I/S, fond eller selvejende
institution.

Leverandøren kan være organiseret på en hvilken som helst måde,
fx én eller flere fysiske personer
eller en juridisk person, fx A/S,
ApS, I/S eller fond.

Fx “børnepasser”, en fysisk person, uanset om vedkommende er
ansat i en privat pasningsordning,
ansat af forældrene eller er selvstændigt erhvervsdrivende.

Driftsherre

Kommunen er driftsherre, og
kommunalbestyrelsen har det
økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret.

Den selvejende institution er
driftsherre, og bestyrelsen har det
økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret, men det er ikke et
personligt ansvar.

Den/de fysiske personer eller den
juridiske person er driftsherre og
har det økonomiske ansvar og
arbejdsgiveransvaret.

Den/de fysiske personer eller den
juridiske person er driftsherre og
har det økonomiske ansvar og
arbejdsgiveransvaret.

Den/de fysiske personer eller
virksomheden er driftsherre og
har det økonomiske ansvar og
arbejdsgiveransvaret.

Kommunen er driftsherre, og
kommunalbestyrelsen har det
økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret.

Den/de fysiske personer eller den
juridiske person er driftsherre og
har det økonomiske ansvar og
arbejdsgiveransvaret.

Den/de fysiske personer eller den
juridiske person er driftsherre og
har det økonomiske ansvar og
arbejdsgiveransvaret.

Den/de fysiske personer eller den
juridiske person er driftsherre og
har det økonomiske ansvar og
arbejdsgiveransvaret.

Driftsherren er arbejdsgiveren,
der enten er forældrene eller den
private pasningsordning.

Ansættelsesforhold

Ledere og medarbejdere er ansat
i kommunen på KL’s overenskomster.

Ledere og medarbejdere er ansat
i den selvejende institution på
KL’s overenskomster.

Ledere og medarbejdere kan
være ejere eller ansatte.
KL’s overenskomster gælder ikke,
medmindre parterne aftaler det
og der indgås tiltrædelsesoverenskomster.

Ledere og medarbejdere kan
være ejere eller ansatte.
KL’s overenskomster gælder ikke,
medmindre parterne aftaler det
og der indgås tiltrædelsesoverenskomster.

Ledere og medarbejdere kan
være ejere eller ansatte.

Kommunale dagplejere er ansat
i kommunen på KL’s overenskomster.

Private dagplejere kan være ejere
eller ansatte hos en privatleverandør, ikke hos kommunen.
KL’s overenskomster gælder ikke,
medmindre parterne aftaler det
og der indgås tiltrædelsesoverenskomster.

Ledere og medarbejdere kan
være ejere eller ansatte

Ledere og medarbejdere kan
være ejere/børnepassere eller
ansatte

Børnepassere er ansat af forældre
eller en pasningsordning eller er
selvstændigt erhvervsdrivende.

Offentligt tilbud (en del af den
offentlige forvaltning) eller privat tilbud

Offentligt, kommunalt dagtilbud,
fx gælder offentlighedsloven og
forvaltningsloven, idet kommunen er “en del af den offentlige
forvaltning”.

Drives af privatleverandør. Dog
gælder offentlighedsloven og forvaltningsloven direkte, fordi der
er driftsoverenskomst. Det betyder, at den selvejende institution
bliver “en del af den offentlige
forvaltning”.

Privat dagtilbud, se dog § 43 i
retssikkerhedsloven.3

Privat dagtilbud, se dog § 43 i
retssikkerhedsloven (note 4).

Drives på baggrund af en driftsaftale med kommunalbestyrelsen.
Puljeordninger er i forhold til
de opgaver, de udfører for kommunen efter aftale omfattet af
forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Offentligt, kommunalt dagtilbud.

Privat dagtilbud, se dog § 43 i
retssikkerhedsloven (note 4).

Privat pasningsordning.

Privat pasningsordning.

Privat.

Lokaler

Kommunale bygninger eller lokaler, som kommunen lejer.

Kommunale bygninger, egne bygninger eller lokaler lejet af kommunen eller institutionen.

Kommunale bygninger, egne bygninger eller lokaler lejet af kommunen eller institutionen.

Egne eller lejede bygninger eller
– undtagelsesvis – kommunale
bygninger, der skal lejes på markedsvilkår.

Egne, kommunale eller lejede
bygninger.

Private hjem eller andre lokaler i
børns hjemlige miljøer.

Private hjem eller andre lokaler i
børns hjemlige miljøer.

Egne eller lejede lokaler.

Private hjem eller andre lokaler i
børns hjemlige miljøer.

Pasningsordningens lokaler eller
børnenes hjem.

Antal børn

Intet min. eller maks., men krav til,
at de fysiske rammer skal kunne
godkendes ift. antallet af børn.

Intet min. eller maks., men krav til,
at de fysiske rammer skal kunne
godkendes ift. antallet af børn.

Intet min. eller maks., men krav til,
at de fysiske rammer skal kunne
godkendes ift. antallet af børn.

Intet min. eller maks., men krav til,
at de fysiske rammer skal kunne
godkendes ift. antallet af børn.

Maks. 5 børn, dog op til 10 børn
hvis flere personer passer og det
foregår i private hjem.

Maks. 5 børn, dog op til 10 børn
hvis flere personer passer.

Maks. 5 børn, dog op til 10 børn
hvis flere personer passer.

Intet min. eller maks., men krav
om institutionslignende forhold,
ikke private hjem eller hjemlige
miljøer.

Maks. 5 børn, dog op til 10 børn
hvis flere personer passer.

Afhænger af, hvor børnepasseren
er institutions- eller dagplejelignende.

Børnenes alder

Afhængigt af hvilken aldersgruppe det pågældende dagtilbud er
målrettet, er der kommunal anvisningspligt for børn over 26 uger
og frem til skolestart.

Afhængigt af hvilken aldersgruppe det pågældende dagtilbud er
målrettet, er der kommunal anvisningspligt for børn over 26 uger
og frem til skolestart.

Afhængigt af hvilken aldersgruppe det pågældende dagtilbud er
målrettet, er der kommunal anvisningspligt for børn over 26 uger
og frem til skolestart.

Forældres ret til tilskud følger retten til en plads i øvrige dagtilbud,
dermed over 26 uger. Frem til
skolestart.

Forældres ret til tilskud følger rettet til en plads i øvrige dagtilbud,
dermed over 26 uger. Frem til
skolestart.

Kommunal anvisningspligt for
alle børn over 26 uger. Frem til
skolestart.

Forældres ret til tilskud følger retten til en plads i øvrige dagtilbud,
dermed over 26 uger. Frem til
skolestart.

Kommunalbestyrelsen skal give
forældre med børn i alderen 24
uger og indtil barnets skolestart
mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i
stedet for at benytte en plads i et
dagtilbud. Kommunalbestyrelsen
kan vælge at yde tilskud til privatpasning til forældre med børn
under 24 uger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun
gives et tilskud til privat pasning
til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen.

Kommunalbestyrelsen skal give
forældre med børn i alderen 24
uger og indtil barnets skolestart
mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i
stedet for at benytte en plads i et
dagtilbud. Kommunalbestyrelsen
kan vælge at yde tilskud til privat
pasning til forældre med børn
under 24 uger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun
gives et tilskud til privat pasning
til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen.

Kommunalbestyrelsen skal give
forældre med børn i alderen 24
uger og indtil barnets skolestart
mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i
stedet for at benytte en plads i et
dagtilbud. Kommunalbestyrelsen
kan vælge at yde tilskud til privatpasning til forældre med børn
under 24 uger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun
gives et tilskud til privat pasning
til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen.

Formålsbestemmelse

§7
Generel formålsbestemmelse §1

§7
Generel formålsbestemmelse §1

§7
Generel formålsbestemmelse §1

§7
Generel formålsbestemmelse §1

§7
Generel formålsbestemmelse §1

§7
Generel formålsbestemmelse §1

§7
Generel formålsbestemmelse §1

Private pasningsordninger er
omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om
blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet,
men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for
dagtilbud.

Private pasningsordninger er
omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om
blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet,
men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for
dagtilbud.

Private pasningsordninger er
omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om
blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet,
men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for
dagtilbud.

Baseret på aftale eller myndighedsgodkendelse – evt. krav på
etablering

Kommunalbestyrelsens beslutning.

Driftsaftale, hvis kommunen ønsker det.

Driftsaftale, hvis kommunen ønsker det.

Den private leverandør har et
retskrav på godkendelse, hvis betingelser opfyldes.

Driftsaftale. Efter 1. august 2007
kan der ikke indgås aftale om
etablering og drift af puljeordninger.

Kommunen beslutter hvem og
hvor mange der skal ansættes.

Driftsaftale, hvis kommunen ønsker det.

Retskrav på godkendelse, hvis betingelser opfyldes.

Retskrav på godkendelse, hvis betingelser opfyldes.

Retskrav på godkendelse, hvis betingelser opfyldes.

1 Private pasningsordninger, tilskud til privat pasning til forældre samt tilskud til pasning af egne børn er alternativer i dagtilbudsloven til en plads i et dagtilbud. Private pasningsordninger og private børnepassere er undergivet kommunalt tilsyn. Dagtilbudslovens §§ 80-85 omhandler tilskud til privat pasning til forældre til brug for ansættelse af børnepasser eller køb af plads i privat pasningsordning.
§§ 86-91 omhandler tilskud til pasning af egne børn.
2 Kun eksisterende. Det er ikke muligt at oprette ny puljeordninger.
3 Retssikkerhedsloven – lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – § 43: ”Når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og
lov om offentlighed i forvaltningen bortset fra bestemmelserne i §§ 11-12 og 15-17 i forhold til den opgave, der udføres. Dette gælder også for privatinstitutioner, jf. § 19, stk. 5, og § 51, stk. 4, i dagtilbudsloven og for friplejeboliger. Stk. 2. Ved opgavevaretagelsen, jf. stk. 1, er videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner omfattet af forvaltningslovens §§ 27, 29, 31 og 32.
Dette gælder også for selvejende institutioner, der efter aftale udfører en opgave for en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.”
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Kommunal daginstitution
§ 19, stk. 2

Selvejende daginstitution
§ 19, stk. 3

Udliciteret daginstitution
§ 19, stk. 4

Privatinstitution
§ 19, stk. 5

Puljeordning2
§§ 101-102

Kommunal dagpleje
§ 21, stk. 2

Privat dagpleje
§ 21, stk. 3

Institutionslignende
pasningsordninger

Dagplejelignende
pasningsordninger

Øvrige private
pasningsordninger

Omfattet af den kommunale
forsyning/kan kommunen opfylde sin forsyningsforpligtelse
og pasningsgaranti ved at henvise til en plads i tilbuddet?

Ja

Ja. Kommunalbestyrelsen kan
dog efter §26 stk. 2 beslutte, at
selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejere
helt eller delvist selv skal træffe
afgørelse om optagelse i institutionen.

Ja. Kommunalbestyrelsen kan
dog efter §26 stk. 2 beslutte, at
selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejere
helt eller delvist selv skal træffe
afgørelse om optagelse i institutionen.

Nej. Privatinstitutioner indgår
ikke i den kommunale forsyning,
da kommunalbestyrelsen ikke
har anvisningsret til en plads i en
privatinstitution. Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om
optagelse i dagtilbuddet og er et
tilbud, der vælges efter forældrenes eget ønske

Ja.

Ja.

Ja. Kommunalbestyrelsen kan
dog efter §26 stk. 2 beslutte, at
selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejere
helt eller delvist selv skal træffe
afgørelse om optagelse i institutionen.

Nej. Disse tilbud vælges af forældrene selv efter eget ønske som
et alternativ til dagtilbud.

Nej. Disse tilbud vælges af forældrene selv efter eget ønske som
et alternativ til dagtilbud.

Nej. Disse tilbud vælges af forældrene selv efter eget ønske som
et alternativ til dagtilbud.

Anvisningsret til pladser

Kommunen.

Kommunen, medmindre kommunen helt eller delvis har overladt optagelseskompetence til
tilbuddet.

Kommunen, medmindre kommunen helt eller delvis har overladt optagelseskompetence til
tilbuddet.

Privatinstitutionen.

Puljeordningen.

Kommunen.

Kommunen, medmindre kommunen helt eller delvis har overladt optagelseskompetence til
tilbuddet.

Ingen anvisningsret. Disse tilbud
vælges af forældrene selv efter
eget ønske som et alternativ til
dagtilbud.

Ingen anvisningsret.
Disse tilbud vælges af forældrene
selv efter eget ønske som et alternativ til dagtilbud.

Ingen anvisningsret. Disse tilbud
vælges af forældrene selv efter
eget ønske som et alternativ til
dagtilbud.

Tilskud

Kommunalbestyrelsens tilskud
til en plads i daginstitution skal
mindst udgøre 75 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr.
barn i en daginstitution eksklusiv
udgifter til et sundt frokostmåltid
ved driften af den enkelte daginstitution eller af de budgetterede
gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. barn ved driften af
daginstitutioner af samme type i
kommunen.

Kommunalbestyrelsens tilskud
skal udgøre mindst 75 pct. Tilskuddet beregnes på grundlag af
de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter for daginstitutioner af
samme type i kommunen.
Når en selvejende daginstitution
ønsker at varetage administrationen, skal kommunalbestyrelsen
give et administrationstilskud til
den selvejende daginstitution.

Kommunalbestyrelsens tilskud
til en plads i daginstitution skal
mindst udgøre 75 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr.
barn i en daginstitution eksklusiv
udgifter til et sundt frokostmåltid
ved driften af den enkelte daginstitution eller af de budgetterede
gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. barn ved driften af
daginstitutioner af samme type i
kommunen.

Kommunalbestyrelsens tilskud
skal udgøre mindst 75 pct. Tilskuddet beregnes på grundlag
af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de
gennemsnitlige budgetterede
bruttoudgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen.
Det tilskud, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i
privatinstitutionen, er fastsat ud
fra objektive kriterier og udgøres af summen af driftstilskud,
bygningstilskud og administrationstilskud.

For puljeordninger etableret mellem den 27. juni 1992 til den 31.
december 1993 skal kommunalbestyrelsen yde et fast tilskud pr.
barn, der er optaget i ordningen,
som svarer til halvdelen af ordningens driftsudgifter pr. plads.
Dog må tilskuddet højst svare til
halvdelen af de gennemsnitlige
driftsudgifter til dagtilbud for den
pågældende aldersgruppe i kommunen. Kommunalbestyrelsen
kan efter aftale med puljeordningen yde et højere tilskud. alle
andre puljeordninger gælder, at
kommunalbestyrelsen skal give
et tilskud pr. barn i ordningen i
henhold til den aftale, der er indgået med puljeordningen. Det er
altså driftsaftalen mellem kommunalbestyrelsen og puljeordningen, der regulerer tilskuddets
størrelse. For puljeordninger gælder, at det ikke på samme måde
som for selvejende institutioner
er sikret, at kommunen dækker
alle puljeordningens driftsudgifter. Der er derfor tilfælde, hvor
det vil fremgå af aftalen mellem
puljeordningen.

Kommunalbestyrelsens tilskud
skal udgøre mindst 75 pct. Tilskuddet og forældrenes egenbetaling beregnes på grundlag for
de gennemsnitlige budgetterede
bruttoudgifter for den kommunale dagpleje.

Tilskud til privat dagpleje fastsættes af kommunalbestyrelsen, og
forældrenes egenbetaling kan
højst udgøre 25 pct. af den private dagplejes budgetterede bruttodriftsudgifter, som aftalt med
kommunalbestyrelsen.

Forældre kan søge om tilskud
til brug for pasning i en privat
pasningsordning. Tilskuddet
udbetales til forældrene. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af
den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive
udgifter til støttepædagog, jf. § 4,
stk. 2, i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct.
af forældrenes dokumenterede
udgifter til den private pasningsordning.

Forældre kan søge om tilskud
til brug for pasning i en privat
pasningsordning. Tilskuddet
udbetales til forældrene. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af
den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive
udgifter til støttepædagog, jf. § 4,
stk. 2, i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct.
af forældrenes dokumenterede
udgifter til den private pasningsordning.

Forældre kan søge om tilskud
til brug for pasning i en privat
pasningsordning. Tilskuddet
udbetales til forældrene. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af
den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive
udgifter til støttepædagog, jf. § 4,
stk. 2, i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct.
af forældrenes dokumenterede
udgifter til den private pasningsordning.

Kommunalbestyrelsen skal give
forældre med børn i alderen 24
uger og indtil barnets skolestart
mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning.
Kommunalbestyrelsen kan vælge
at yde tilskud til privatpasning til
forældre med børn under 24 uger.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til
en bestemt del af aldersgruppen.

Kommunalbestyrelsen skal give
forældre med børn i alderen 24
uger og indtil barnets skolestart
mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i
stedet for at benytte en plads i et
dagtilbud. Kommunalbestyrelsen
kan vælge at yde tilskud til privatpasning til forældre med børn
under 24 uger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun
gives tilskud til en bestemt del af
aldersgruppen.

Kommunalbestyrelsen skal give
forældre med børn i alderen 24
uger og indtil barnets skolestart
mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i
stedet for at benytte en plads i et
dagtilbud. Kommunalbestyrelsen
kan vælge at yde tilskud til privatpasning til forældre med børn
under 24 uger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun
gives tilskud til en bestemt del af
aldersgruppen.

Forældrenes egenbetaling

Loft på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Loft på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Loft på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Intet loft over forældrebetaling.

Loft op 25 pct. af udgifterne ved
driften af den enkelte puljeordning.

Loft på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Loft på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet til privat pasning.
Tilskuddet fastsættes ens for alle
børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre
mindst 75 pct. af den billigste
budgetterede nettodriftsudgift
pr. plads eksklusive udgifter til
støttepædagog, jf. § 4, stk. 2, i et
dagtilbud til samme aldersgruppe
i kommunen. Tilskuddet kan dog
højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til
den private pasningsordning.

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet til privat pasning.
Tilskuddet fastsættes ens for alle
børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre
mindst 75 pct. af den billigste
budgetterede nettodriftsudgift
pr. plads eksklusive udgifter til
støttepædagog, jf. § 4, stk. 2, i et
dagtilbud til samme aldersgruppe
i kommunen. Tilskuddet kan dog
højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til
den private pasningsordning.

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet til privat pasning.
Tilskuddet fastsættes ens for alle
børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre
mindst 75 pct. af den billigste
budgetterede nettodriftsudgift
pr. plads eksklusive udgifter til
støttepædagog, jf. § 4, stk. 2, i et
dagtilbud til samme aldersgruppe
i kommunen. Tilskuddet kan dog
højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til
den private pasningsordning.

Forældrebetalt frokostmåltid

Ja. Forældrebestyrelsen/forældrene i enheden kan mindst hvert
andet år og højest en gang om
året beslutte at fravælge det kommunale frokostmåltid.

Ja. Forældrebestyrelsen kan
mindst hvert andet år og højest
en gang om året beslutte at fravælge det kommunale frokostmåltid.

Ja. Forældrebestyrelsen kan
mindst hvert andet år og højest
en gang om året beslutte at fravælge det kommunale frokostmåltid.

Ja. Forældrene kan mindst hvert
andet år og højest en gang om
året beslutte at fravælge det kommunale frokostmåltid.

Ja. Forældrene kan mindst hvert
andet år og højest en gang om
året beslutte at fravælge det kommunale frokostmåltid.

Nej. Kosten indgår som en del af
dagplejeydelsen.

Nej. Kosten indgår som en del af
dagplejeydelsen.

Afhænger af den enkelte aftale.

Afhænger af den enkelte aftale

Afhænger af den enkelte aftale

Forældreindflydelse

Forældrebestyrelse med et flertal
af valgte forældre, jf. dog § 24 a i
lov om folkeskolen. I kommunale,
selvejende og udliciterede daginstitutioner, som består af flere
enheder, skal en forældre for hver
enkelt enhed have adgang til at
være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelse med et flertal
af valgte forældre, jf. dog § 24 a i
lov om folkeskolen. I kommunale,
selvejende og udliciterede daginstitutioner, som består af flere
enheder, skal en forældre for hver
enkelt enhed have adgang til at
være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelse med et flertal
af valgte forældre, jf. dog § 24 a i
lov om folkeskolen. I kommunale,
selvejende og udliciterede daginstitutioner, som består af flere
enheder, skal en forældre for hver
enkelt enhed have adgang til at
være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med godkendelse efter
§ 20 påse, at forældrene sikres en
indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner.

Forældreindflydelse sikres og
bestemmes i den aftalen mellem
puljeordningen og kommunalbestyrelsen.

Forældrebestyrelse med et flertal
af valgte forældre, jf. dog § 24 a i
lov om folkeskolen.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med aftalen sikre forældrene indflydelse på dagplejens
arbejde med børnene.

Pasningsordningen bygger på
aftale mellem forældre og pasningsordning hvori forældreindflydelse indgår.

Pasningsordningen bygger på
aftale mellem forældre og pasningsordning hvori forældreindflydelse indgår.

Pasningsordningen bygger på
aftale mellem forældre og pasningsordning hvori forældreindflydelse indgår.

Pædagogiske læreplaner

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja. For dagplejen udarbejdes den
pædagogiske læreplan samlet
for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale
dagpleje.

Ja. For dagplejen udarbejdes den
pædagogiske læreplan samlet
for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale
dagpleje.

Nej. Pasningen skal dog tilrettelægges, så den fremmer børns
læring gennem trygge læringsmiljøer, jf. §81 a

Nej. Pasningen skal dog tilrettelægges, så den fremmer børns
læring gennem trygge læringsmiljøer, jf. §81 a

Nej. Pasningen skal dog tilrettelægges, så den fremmer børns
læring gennem trygge læringsmiljøer, jf. §81 a

Sprogvurdering.

Ja. Børn skal ved pædagogisk
bekymring sprogvurderes ved 3
års alderen.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at gennemføre sprogvurderingen.

Ja. Børn skal ved pædagogisk
bekymring sprogvurderes ved 3
års alderen.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at gennemføre sprogvurderingen.

Ja. Børn skal ved pædagogisk
bekymring sprogvurderes ved 3
års alderen.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at gennemføre sprogvurderingen.

Ja. Børn skal ved pædagogisk
bekymring sprogvurderes ved 3
års alderen.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at gennemføre sprogvurderingen.

Ja. Børn skal ved pædagogisk
bekymring sprogvurderes ved 3
års alderen.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at gennemføre sprogvurderingen.

I kommuner, der har indført
sprogvurdering ved 2 års alderen
vil en eventuel sprogvurdering
foretages af kommunalbestyrelsen jf. § 11.

I kommuner, der har indført
sprogvurdering ved 2 års alderen
vil en eventuel sprogvurdering
foretages af kommunalbestyrelsen jf. § 11.

Sprogvurderingen af barnet i
3-års-alderen eller 2-års-alderen
sker ikke i den private pasningsordning, men foretages af kommunalbestyrelsen, jf. § 11, stk.
2 og 4.

Sprogvurderingen af barnet i
3-års-alderen eller 2-års-alderen
sker ikke i den private pasningsordning, men foretages af kommunalbestyrelsen, jf. § 11, stk.
2 og 4.

Sprogvurderingen af barnet i
3-års-alderen eller 2-års-alderen
sker ikke i den private pasningsordning, men foretages af kommunalbestyrelsen, jf. § 11, stk.
2 og 4.

Indhentelse af børneattester

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja, men ikke pligt hvis forældrene
er arbejdsgivere.

Kommunalt tilsyn

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

