
 

 

Retningslinjer for kombinationstilbud 

 

1. Kombinationstilbud  

Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden 

for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i 

form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.  Fleksibel 

pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser eller 

hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil 

af kommunen.  

  

2. Alder og målgruppe  

Kombinationspladser er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil 

barnets skolestart. Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er 

optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.  

  

3. Dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov  

Med mindre man er enlig forsørger er det begge forældre, som skal have et 

dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige 

åbningstid. Dokumentation fra arbejdsgiver skal vedlægges ansøgning.  

Som forældre skal I derudover hver måned sende dokumentation for jeres udgift til 

fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.  

  

4. Kombinationstilbuddets timetal  

Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om 

ugen og kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes 

samlede åbningstid.   

Timerne opgøres over en periode på 4 uger.   

  

5. Takster og tilskud  

Forældrebetalingen for en deltidsplads i forbindelse med kombinationstilbud er 

reduceret i forhold til betalingen for en fuldtidsplads. Taksten fremgår af Langeland 

Kommunes hjemmeside.  

  

6. Den fleksible pasningsordning  

Forældrene skal selv finde en fleksibel passer. Der gives ikke tilskud til pasning af 

egne børn i kombinationstilbud.  

Forældrene skal selv betale løn til den fleksible passer og hvis denne bliver syg, skal 

forældrene selv sørge for pasning af barnet.  

  

7. Plads i dagtilbud  

Retningslinjer, for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti, 

udmeldelse, m.v. fremgår af Langeland Kommunes hjemmeside.   

  



 

 

8. Ansøgning  

Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til Langeland Kommunes 

pladsanvisning. Kommunen skal godkende ansøgningen før ordningen træder i kraft. 

Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft tre måneder efter  

ansøgningstidspunktet. Langeland Kommune indhenter straffe- og børneattest på 

den fleksible passer og hovedsproget i en fleksibel pasningsordning skal være 

dansk.  Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at den fleksible passer har 

tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer. 

Ansøgningen skal ligeledes vedlægges dokumentation fra arbejdsgiver for et 

arbejdsbetinget pasningsbehov på minimum 10 timer ugentligt udenfor 

dagtilbuddenes normale åbningstider.  

  

9. Tilsyn  

Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Langeland Kommune føre tilsyn 

med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg  

  

10. Ophør af kombinationspladser  

Når forældrene ikke længere ønsker at benytte sig af tilskudsordningen, skal 

kommunen have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre. Afbrydes ordningen, er 

forældrene først garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud din barn er indskrevet i 

efter tre måneder. Det anbefales derfor at orientere kommunen om ordningens ophør 

i god tid.  

  

11. Ikrafttræden  

Retningslinjerne er godkendt af LSK den 20. november 2018.  


