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ADMINISTRATIONEN  
BØRN & FAMILIE 
Pladsanvisningen 
 
Dato: 22. november 2021 
CPR-nr.:  
«CprCvr» 
 
Post via borger.dk:   
Pladsanvisningen 
 

Information om dagtilbud, førskole og SFO for 2022 
NYT tilskud til pasning egne børn, tilskud, takster og fripladsskala 
 
Digital pladsanvisning  
På Digital Pladsanvisning i Vejen Kommune kan du se dine børns indmeldelser og betalinger for dit 
barn. https://boernepasning.vejenkom.dk/vejenpub/login.htm  
 
Denne hjemmeside skal du desuden bruge, når du ønsker at 

 Skrive dit barn op til plads i dagpleje og børnehave 
 Skrive dit barn op til plads i vuggestue (barnet fortsætter automatisk i børnehave) 
 Skrive dit barn op til plads i førskole 
 Skrive dit barn op til plads i SFO 
 Udmelde dit barn fra dagtilbud, førskole og SFO 
 Søge økonomisk friplads  

 Kontrollere dine kontaktoplysninger, så du modtager adviseringer fra systemet 
 
Anciennitet på ventelisten 
Vi tilbyder plads efter anciennitet. Det betyder, at det barn, der har stået længst på ventelisten og som 
har behovsdato den dag, pladsen er ledig, tilbydes pladsen. Det er derfor vigtigt, at du skriver dit barn 
på ventelisten, så tidligt som muligt fra barnet er født og har fået et cpr.nr. Skriv også gerne en 2. og 
eventuelt en 3. prioritet på ansøgningen, så I opnår den bedste anciennitet for jeres ønsker. 
 
Kommunal dagpleje  
Dagplejens åbningstid er 48 timer om ugen. Vi tilbyder fleksibel åbningstid, hvilket betyder, at 
dagplejeren - så vidt muligt og i samarbejde med forældrene – kan placere åbningstiden i forhold til 
forældrenes behov i tidsrummet kl. 6.00 til 18.00. Se mere på: http://dagplejen.inst.vejen.dk/  
  

Børnehaver og aldersintegrerede institutioner  
Plads i børnehaver og aldersintegrerede institutioner er en fuldtidsplads med en åbningstid på 52,75 
timer/uge. Børn skifter fra dagpleje til børnehave den 1. i måneden efter, de fylder 2 år og 9 måneder. 
Aldersintegrerede institutioner er for børn i alderen fra 26 uger og til den 31.3. det år, de fylder 6 år.  
 
Der er mulighed for tilkøb af tidlig og sen åbningstid i institutionerne; Vorupparken, Børneborgen, 
Vestervang, Tumlehøj og Galaksen. Tidlig fra kl. 5.30-6.15, sen fra kl. 17-18 og kl. 16-17 fredag.  
Vær opmærksom på tillæg til almindelig takst og en bindingsperiode på 6 måneder.  
 
Tilbud om madordning i børnehaver besluttes af de enkelte forældrebestyrelser. Der er ingen 
forældrebestyrelser, der har ønsket ordningen i 2021 og 2022.  

 

 
  

Kære forældre  



 

 

2 af 5 

 

Takster pr. måned i 2022 (juli er betalingsfri):  
  

Dagpleje fuldtid, 48 timer  2.884   

30 timers plads (under barsels- og forældreorlov efter ansøgning) 1.802   

  

Aldersintegreret institution:  

  

  

 

Alder 0,6 – 2,9 år, generel åbningstid 06.15-17.00  3.470   

Alder 0,6 – 2,9 år, 30 timers plads (under barsels- og forældreorlov efter ansøgning) 2.168   

Udvidet åbn. tid – morgen 05.30-06.15  397   

Udvidet åbn. tid – eftermiddag 17.00-18.00 (fredag 16.00-17.00)  549   

     

Alder 2,9 år – skolestart, generel åbningstid 06.15-17.00  2.010   

Alder 2,9 år – skolestart, 30 timers plads (under barsels- og forældreorlov efter ansøgning) 1.372   

Udvidet åbn. tid – morgen 05.30-06.15  198   

Udvidet åbn. tid – eftermiddag 17.00-18.00 (fredag 16.00-17.00)  274   

  

Børnehave:  

  

Alder 2,9 år – skolestart, generel åbningstid 06.15-17.00  2.010  

30 timer plads (under barsels- og forældreorlov efter ansøgning) 

  

1.372 

  

 

Førskoleordning, fuldtid (juli er lukket, sommerferiepasning kan tilkøbes)  1.842  

  

SFO (juli er lukket, sommerferiepasning kan tilkøbes):  

  

  

 

SFO 0.-3. klasse fuldtid  1.764  

SFO 0.-3. klasse morgen  589   

SFO 0.-3. klasse eftermiddag  1.175  

     

SFO 3 x 1 time 0.–3. klasse     218  

     

SFO 4.-6. klasse fuldtid  1.091  

SFO 4.-6. klasse morgen  589   

SFO 4.-6. klasse eftermiddag  502   
   

Sommer SFO pr. uge     955  

    

Sommerferiepasning  
Der tilbydes feriepasning i ugerne 27, 28, 29 og 30 til de børn, der er indmeldt i SFO og før-
skoleordning. Tilmelding foregår i SFO’en inden 1.4.2022. Der betales for maksimalt 3 uger. 
 
Betalingsregler  
Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Ved for sen betaling fremsendes rykkerskrivelse med 
tillæg af gebyr på kr. 250,00. Hvis kravet ikke betales, sendes det til Gældsstyrelsen til modregning i 
børnefamilieydelsen.   
 
Forældrebetaling for dagpleje, børnecentre og børnehave opkræves sammen, mens førskole og SFO 
opkræves sammen. Det betyder 2 opkrævninger, da de lovmæssigt skal opkræves særskilt.   
  
Vær opmærksom på opkrævningen ved skifte til førskole og SFO, da det kan betyde ny 
tilmelding til PBS.  
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Privat daginstitution og privat skole  
Børn, der er optaget i kommunal institution og som ønsker at skifte til privat institution/skole, skal 
udmeldes efter gældende udmeldelsesregel, som er løbende måned + 1 måned. Udmeldelse er altid 
med udgangen af en måned og skal ske via Digital Pladsanvisning. 
https://boernepasning.vejenkom.dk/vejenpub/login.htm 
  

Førskoleordning  
Førskoleordningen starter 1. april, det år barnet fylder 6 år. Tilmelding foregår via den Digitale 
Pladsanvisning og tilbuddet ophører automatisk med udgangen af juni. Juli måned er lukket, men der 
kan købes feriepasning. Fra august kan barnet tilmeldes SFO. Vær opmærksom på, at du selv skal 
tilmelde dit barn til SFO’en via Digital Pladsanvisning.  
  
Skolefritidsordning (SFO)  
SFO’en er modulopbygget i morgen, eftermiddag og fuldtid. Vi tilbyder derudover et modul med 3 x 1 
time, som et tilbud til børn, som skal vente på bussen. Modulet kan benyttes af alle, men skal 
planlægges med skolen.  SFO ophører automatisk ved udgangen af 3. og 6. klasse. Ønskes SFO fra 4. 
klasse, skal det tilmeldes igen med nye moduler. SFO’en er ferielukket og betalingsfri i juli måned, hvor 
Sommer SFO tilbydes. 
  
Tilskud til plads i anden kommune  
Ønsker du at benytte dagtilbud og SFO i anden kommune, skal du kontakte Pladsanvisningen i Vejen 
Kommune og den ønskede institutionskommune. Tilbud og alder for optagelse er forskellig i 
kommunerne og kan betyde en anden pris. Pladsanvisningen i Vejen Kommune skal opkræve din 
forældrebetaling efter en beregning af tilskud og den ønskede institutionspris. 
  
Tilskud til plads i private institutioner  
Ønsker du optagelse i privat institution, skal du kontakte den ønskede institution. Vejen Kommune yder 
tilskud direkte til privatinstitutioner godkendt af Vejen Kommune. Privatinstitutionen visiterer til pladsen 
og opkræver forældrebetalingen. Der ydes søskende- og økonomisk fripladstilskud af Vejen Kommune. 
Friplads søges via den Digitale Pladsanvisning.  
 
Tilskud til pasning af egne børn fra 1.1.2022  
Tilskud til pasning af egne børn indføres fra 2022. Det betyder, at du kan søge om tilskud til at passe 
dit eget/egne børn i hjemmet. Vi skal modtage din ansøgning inden forventet opstart af ordningen. Du 

kan læse mere om tilbuddet og betingelser for ordningen på vores hjemmeside Pasning af egne børn 
- Vejen Kommune 
 
Deltidsplads under barsels- og forældreorlov  
Det er muligt at søge om en 30 timers deltidsplads til husstandens børn, mens en forælder har barsels- 
eller forældreorlov. Ansøgningsfristen er 2 måneder + løbende måned og altid til den 1. i måneden Se 
hjemmesiden  https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud-0-6aar/fleksibel-
pasningsordning/  
 
Fleksibel pasningsordning, kombinationspasning  
Det er muligt at kombinere plads i dagtilbud med plads i privat pasningsordning, hvis man har et 
pasningsbehov udover åbningstiden i kommunale pasningstilbud. Tilskud ydes pr. time.  
Se hjemmesiden https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud-0-6aar/fleksibel-
pasningsordning/  
  
Tilskud til kombinationspasning - aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart: 
 
    Maks. tilskud    Timer Tilskud Maks. løn 
     pr. måned    åbent pr. time           pr. måned                                  
Børn 26 uger – 2,9 år            5.886           48 122,62   7.848 
Børn 2,9 år – skolestart     3.946    52,75   74,81   5.262 

 
 



 

 

4 af 5 

Tilskud til privat pasningsordning  
Der ydes maksimalt tilskud med 75% af dokumenterede lønudgifter til den private pasningsordning.  
Det kommunale tilskud udgør 75% af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme 
aldersgruppe. Der ydes også søskendetilskud til denne ordning, men ikke økonomisk fripladstilskud. 
Kontakt Pladsanvisningen i Vejen Kommune for nærmere information. 
 
Tilskud til privat pasningsordning - aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart: 
    Under 10    10-25  25-37½  
   timer/uge timer/uge timer/uge        Fuldtid__                                  
Børn 26 uger – 2,9 år maks. tilskud      0    3.826   5.003 5.886 
Børn 2,10 år – skolestart maks. tilskud      0    2.565   3.354 3.946 

 
Økonomisk friplads  
Der kan søges økonomisk friplads til forældrebetalingen såfremt den aktuelle husstandsindkomst 
omregnet til årsbeløb er under kr. 583.699. Se fripladsskala for 2022 Økonomisk fripladstilskud | 
Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) eller nederst i brevet. 
Tilskud bevilges fra den 1. i måneden efter, ansøgningen er modtaget hos Vejen Kommune.  
Som enlig forsørger er man berettiget til et fradrag på kr. 65.747. Fradrag for hjemmeboende børn 
under 18 år er kr. 7.000 for hvert barn udover det første.  
 
Genberegning økonomisk fripladstilskud 
Fripladstilskud kontrolleres efterfølgende i forhold til indberettet indkomst hos Skat hver måned.  
Er indkomsten ændret med mere end kr. 1.736 modtager du et partshøringsbrev med påtænkt 
regulering af fripladstilskud. Reguleringer under kr. 1.736 indregnes i den årlige omberegning. 
 
Årsomberegning 
Der skal foretages endelig opgørelse af korrekt fripladstilskud ud fra årsopgørelsen og relevant 
materiale. Det sender vi partshøringsbrev om, inden vi træffer afgørelse. 
 
Ændringer i husstandens indkomst i løbet af året 
Beregningsgrundlaget til økonomisk friplads kan ændres ved ny ansøgning via Digital Pladsanvisning. 
Ændres samlivsforhold, skal der også ændres ved ny ansøgning om fripladstilskud. 
 
Søskendetilskud  
Der betales fuld pris for den dyreste plads. Øvrige søskende i dagtilbud og SFO ydes søskendetilskud 
med 50% af forældrebetalingen. Tilskud til pasning af egne børn indgår ikke i beregningen. 
  
Udmeldelse  
Udmeldelsesvarsel er løbende måned + 1 måned. Udmeldelsen skal være registreret senest den sidste 
dag i måneden. Dette gælder også ved fraflytning.  
 
Annulleret plads 
Har du fortrudt en accepteret plads, skal du kontakte Pladsanvisningen hurtigst muligt. Udmeldelses-
reglen gælder, medmindre du er tilbudt plads så sent, at du ikke kan overholde udmeldelses-reglen. 
Send en mail til Pladsanvisningen, da du ikke kan udmelde via Digital Pladsanvisning rettidigt. 
 
Ret til at beholde plads ved fraflytning  
Ved flytning til anden kommune har man ret til at beholde sin institutionsplads. Kontakt Vejen 
Kommune, da forældrebetalingen skal stoppes og opkræves af den kommune, man flytter til.  
Den nye bopælskommune skal beregne og opkræve forældrebetalingen efter deres tilskudssatser.  
  
Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du har spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen  
 
Jakob Vejlø 
Chef for Børn & Familie 
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