Retningslinjer for deltidspladser i
forbindelse med barsels-/forældreorlov
1. Deltidsplads – alder, målgruppe og periode
Forældre som afholder barsels- og forældreorlov har ret til en deltidsplads i dagtilbud
på 30 timer om ugen. Deltidspladsen kan gives til ældre søskende i alderen 26 uger
og indtil skolestart i det dagtilbud hvor barnet er indskrevet.
Forældre, som genoptager arbejdet delvist, vil fortsat have ret til en deltidsplads, så
længe der afholdes barsels- eller forældreorlov svarende til 40% af arbejdstiden.
Deltidspladsen konverteres automatisk til en fuldtidsplads inklusive betaling for en
fuldtidsplads når barselsfraværet ophører.
Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til deltidsplads
bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Det er
dog muligt at beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre
end 5 ugers varighed.
Den ansøgte periode for deltidsplads skal begynde den 1. i måneden og ophøre den
sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.
2. Ophør af deltidspladsen
Afbrydes eller ophører barselsfraværet konverteres deltidspladsen automatisk til en
fuldtidsplads pr. den 1. i førstkommende måned og der opkræves forældrebetaling
svarende til en fuldtidsplads. Forældre kan vælge at overgå til en fuldtidsplads,
inklusive betaling for en fuldtidsplads, før udløb af den ansøgte periode. Dette kan
ske ved henvendelse til Langeland Kommunes pladsanvisning og skal ske med
mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
3. Forældrenes oplysningspligt
Forældrene har pligt til at oplyse pladsanvisningen, hvis barselsfraværet afbrydes af
en periode på mere end 5 uger eller hvis barselsfraværet på anden vis ophører.
Forældrene skal oplyse pladsanvisningen om dette med mindst 1 måneds varsel til
den 1. i en måned.
4. Ansøgning
Ansøgning om deltidsplads sker ved henvendelse til Langeland Kommunes
pladsanvisning og skal indeholde datoer for den ønskede periode for deltidspladsen.
Ansøgningen vedhæftet dokumentation skal indsendes til pladsanvisningen senest 3
måneder inden ønsket opstartsdato.
5. Deltidspladsens timetal og komme- og gåtider Deltidspladsen
kan ikke overstige 30 timer om ugen.
6. Takst
Forældrebetalingen for en deltidsplads er reduceret i forhold til betalingen for en
fuldtidsplads. Taksten for deltidsplads fremgår af Langeland Kommunes hjemmeside.

7. Retningslinjer for plads i dagtilbud i øvrigt
Deltidspladser er omfattet af Langeland Kommunes generelle retningslinjerne for
ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti,
opsigelsesvarsler, udmeldelse, m.v.
8. Ikrafttræden
Retningslinjerne er godkendt af LSK den 23. oktober 2018.

