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Retningslinjer for optagelse i dagtilbud 

gældende fra januar 2021 

 

Pasningsgaranti 

Silkeborg Kommune har pasningsgaranti for børn i alderen 30 uger til 

skolestart. Garantien gælder en plads i kommunen, ikke en plads i et bestemt 

distrikt eller institution. Der er garanti om en plads senest 3 måneder efter 

opskrivning. 

 

Takker man nej til den plads man bliver tilbudt, betragtes det som en ny 

ansøgning, og man er garanteret et nyt tilbud om plads senest 3 måneder 

efter den dato, man har takket nej.  

 

Ansøgning om dagtilbudsplads 

Ansøgning om en dagtilbudsplads i Silkeborg Kommune skal laves på 

www.silkeborgkommune.dk via Digital Pladsanvisning. Ansøgningen kan laves 

fra barnets fødsel.  

 

Chancerne for at få den plads man ønsker forøges, hvis man ansøger i god tid. 

Fødselstidspunktet anses som ansøgningsdatoen, hvis vi har modtaget 

ansøgningen senest 14 dage efter fødslen. 

 

I andre tilfælde er det tidspunktet, hvor ansøgningen er lavet, som er 

gældende. 

 

Der kan laves ansøgning uden brug af NemID. Det vil sige, at tilflyttere også 

kan lave en ansøgning om optagelse på Silkeborg Kommunes venteliste.  

 

Tildeling af dagtilbudsplads 

Hvis der er ansøgt om en 0 – 2 års dagtilbudsplads senest 3 måneder før 

ønsket optagelse, vil pladsen blive tilbudt 2 måneder før ønsket optagelse. 

Pladsen tildeles via Digital Post med en SMS-besked. For tilbud om 

børnehaveplads vil pladsen blive tilbudt senest 1 måned før optagelse, hvis der 

er ansøgt senest 3 måneder før optagelse.  
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Prioriteringer i forbindelse med tildeling af dagtilbudsplads 

• Forældrenes ønske om plads 

• Børn der har søskende i samme dagtilbud 

• Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov 

• Ansøgningsdatoen 

 

Hvis der ikke er plads i det ønskede tilbud, tilbydes der som udgangspunkt en 

tilsvarende plads i eget eller tilstødende skoledistrikt. 

 

Der skelnes ikke imellem, om et barn allerede er i pasning eller ej.  

 

Optagelse i dagtilbud 

Optagelse sker pr. den 1. eller 16. i måneden. Hvis man for eksempel har brug 

for plads til sit barn den 10. i en måned, ansøger man om plads med behov 

den 1. og pladsen tildeles der.  

 

Børn i dagpleje tilbydes som udgangspunkt plads i børnehave, når et nyt barn 

er klar til at overtage dagplejepladsen - dog tidligst når det kommende 

børnehavebarn er mellem 2 år og 10 måneder og senest, når barnet er 3 år og 

2 måneder. Ved særlige årsager kan denne retningslinje fraviges, men dog 

altid i dialog med dagplejen, børnehaven og forældrene.  

 

Børn i vuggestue er sikret en børnehaveplads i det samme integrerede 

børnehus, som udgangspunkt den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Ved 

særlige årsager kan denne retningslinje fraviges, men dog altid i dialog med 

børnehuset og forældrene.  

 

Flytning mellem dagtilbud 

Det er muligt at ønske en flytning til et andet alderssvarende tilbud. Ansøgning 

om overflytning til et andet tilbud, foretages på samme måde, som en 

almindelig ansøgning om plads via Digital Pladsanvisning. 

 

Ansøgning om flytning sidestilles på ventelisten med de øvrige ansøgninger og 

tildeles plads efter samme prioriteringer. 

 

Når forældrene accepterer et tilbud om pasning, kan de ønske fortsat at stå 
på venteliste til et eller flere af de pasningstilbud, som var prioritet højere 

end det tilbudte. Barnet bevarer i så fald det oprindelige 

opskrivningstidspunkt som udgangspunkt for tildeling af plads.  

Hvis forældrene alligevel ikke ønsker at skifte til et prioriteret tilbud, når der 

opstår en plads, kan den oprindelige anciennitetsdato ikke længere bevares.  
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Ønskes flytning til et andet dagtilbud på et senere tidspunkt, betragtes dette 

som en ny ansøgning med en ny anciennitetsdato. 

 


