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Oversigt over statslige hegnspæle på dagtilbudsområdet 

 

Hegnspæle Beskrivelse af hegnspæle 

Kommunalbestyrelsens ansvar  Den nuværende ansvarsfordeling fastholdes, 
således at kommunerne fortsat har det 
overordnede ansvar. Det betyder bl.a., at 
kommunerne fortsat vil have ansvaret for at 
føre tilsyn med dagtilbud mv. Herudover 
følger, at kommunen fortsat skal anvise 
pladser i tilbud under den kommunale 
forsyning, opkræve forældrebetaling mv. 
Privatinstitutioner vil ligeledes fortsat selv 
skulle optage børn, opkræve forældrebetaling 
mv. 

Formålsbestemmelse for dagtilbud Formålsbestemmelsen for dagtilbud 
fastholdes.  
Formålsbestemmelsen fastlægger den 
overordnede retning, som alle dagtilbud skal 
arbejde efter. Det gælder bl.a., at de skal give 
børn tryghed og omsorg og sikre, at de trives, 
lærer, dannes og udvikles.  

Ejer- og driftsformer, herunder  
etableringsret for privatinstitutioner 

Reglerne om etablering og drift af 
daginstitutioner og dagpleje fastholdes. Det 
betyder bl.a., at private leverandører, der fx er  
organiseret som selvejende institutioner, 

fortsat har etableringsret, hvis de kan leve op 

til de kommunalt fastsatte 

godkendelseskriterier. 

Tilskud og forældrebetaling De nuværende regler om tilskud og 

forældrebetaling i dagtilbud fastholdes. Det 

gælder bl.a. loftet for forældrebetalingen, 

retten til økonomisk fripladstilskud mv. Dette 

omfatter også retten til at få et tilskud til en 

plads i en privatinstitution. 

Forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti Reglerne om forsyningsforpligtelse og 

pasningsgaranti fastholdes. Det betyder bl.a., 

at kommunen fortsat skal stille de nødvendige 

pladser til rådighed, ligesom forældre fortsat 

har ret til at få en plads i dagtilbud inden for 

de lovfastsatte grænser for pasningsgarantien 

Børneattester Reglerne om indhentelse af børneattester i 

dagtilbud mv. fastholdes. Dermed skal der 
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fortsat indhentes børneattester på personale, 

som ansættes i dagtilbud mv. Dermed sikres 

det, at den enkelte arbejdsgiver oplyses om 

evt. seksuelle krænkelser begået mod børn og 

unge forud for ansættelsen af personale. 

Klageadgang til Ankestyrelsen Klageadgangen til Ankestyrelsen over 

kommunalbestyrelsens afgørelser efter 

dagtilbudsloven fastholdes ift. de få centrale 

hegnspæle, samt de rettigheder og krav, der 

gives frihed fra, men som den enkelte 

kommune måtte vælge at fastholde. 

Støtte i dagtilbud Reglerne om støtte i dagtilbud fastholdes. 

Dermed vil kommunerne fortsat skulle sikre 

børn den nødvendige støtte i dagtilbuddene. 

Dansk som hovedsprog De nuværende regler om dansk som 

hovedsprog fastholdes. Det betyder, at 

hovedsproget i alle dagtilbud mv. skal være 

dansk. Herudover vil det fortsat gælde, at 

forældre, som får tilskud til at passe deres 

egne børn, fortsat skal have tilstrækkelige 

danskkundskaber til at kunne understøtte 

deres børns dansksproglige udvikling. 

Ret til plads i anden kommune Reglerne om plads i dagtilbud i en anden 

kommune fastholdes. Dermed vil forældre i 

de to kommuner fortsat have ret til en 

dagtilbudsplads i en anden kommune, såfremt 

denne kommune ikke har lukket for 

ventelisterne efter reglerne herom i 

bekendtgørelse om dagtilbud. 

Tilskud til private pasningsordninger Retten til tilskud til private pasningsordninger 
fastholdes. Dette omfatter bl.a. 
tilskudsberegning, at dansk skal være 
hovedsprog, og at der skal tilrettelægges 
pædagogiske læringsmiljøer, der  
indholdsmæssigt står mål med den 

pædagogiske læreplan. 

 


