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Modulordning i daginstitutioner  
 
 

Silkeborg Kommune tilbyder modulordning 
i vuggestuer, børnehaver og integrerede 
institutioner. Hensigten er, at give jer 
som forældre mulighed for: 

• at vælge det modul, der passer bedst 
sammen med den hverdag, I har 

• at I kun betaler for det antal timer, I 
vælger. 
 

I kan frit vælge mellem moduler på op til 30, 
40, 45 timer samt et modul på over 46 timer 
ugentlig. 
 
Der er tale et maksimum tidsforbrug for det 
modul, I vælger. Tidsforbruget starter fra det 
øjeblik, I afleverer jeres barn, til I henter det 
igen. 
 
Det er jeres ansvar som forældre, at det 
modul, I vælger, også dækker jeres faktiske 
pasningsbehov/tidsforbrug inkl. den daglige 
forældrekontakt. Hvis der sker overskridelser, 
tager institutionslederen det op med jer. Ved 
gentagne overskridelser bliver det taget op 
i Børne- og Familieafdelingen i Silkeborg 
Kommune. 
 
I har ikke mulighed for at spare timer op 
indenfor det modul, I har valgt, i forbindelse 
med ferie, sygdom – eller hvis institutionen 
holder lukket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vær opmærksom på, at der er forskel 
på institutionernes åbningstid og valg af 
lukkedage. Det kan have betydning for, 
hvilket modul der passer bedst til jeres behov. 
 
Vær også opmærksom på, at der kan være 
aktiviteter, der strækker sig over hele dagen, 
hvorfor børn på korte moduler som 
udgangspunkt ikke kan deltage. 
 
Valg af modul 
Et modul gælder for 14 dage. Et 40-timers 
modul er eksempelvis 80 timer frit fordelt 
indenfor en 14 dages periode. 
 
I vælger modul via Silkeborg Kommunes 
digitale pladsanvisning. 
 
I kan samtidig aflevere en mødeplan for 
barnet uanset hvilket modul, I vælger. 
I vælger frit både mødetid og tidspunkt for 
afhentning af jeres barn indenfor 
institutionens åbningstid. Blot skal I sørge for 
ikke at overskride timetallet i det modul, I 
vælger. 
 
Tidsfrister for at skifte modul 
I kan skifte til et modul med flere timer fra dag 
til dag. Har I brug for at vælge et modul med 
færre timer, skal I varsle det med en måned 
til den 15. eller sidste i måneden. Hvis I 
skifter til et andet modul – uanset om det er til 
flere eller færre timer – gælder ændringen for 
minimum 3 måneder. 

https://www.borneplads.silkeborgkommune.dk/silkeborgpub/login.htm;jsessionid=0BF82ECE71AB0DC256E3C1E37F5D352E
https://www.borneplads.silkeborgkommune.dk/silkeborgpub/login.htm;jsessionid=0BF82ECE71AB0DC256E3C1E37F5D352E

