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Navn

Navn

PersonnummerDato
Tilskud til barnet/børnene Er barnet i dagtilbud Udmeldt pr Ønskes dagtilbud efter tilskudsperioden

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Til dato

Hvis ja, hvilken dato ophører den

Tilskud søges for perioden

Offentlig overførselsindkomst/arbejdsindtægt

Statsborgerskab

Tilskud til pasning af egne børn kræver dokumentation for ophold i riget i 7 ud af de 
sidste 8 år. Kravene om ophold gælder ikke EU/EØS-borgere i det omfang de efter 
EU-retten er berettiget til ydelsen. Dokumentation er vedhæftet.

Tilskud fra kommunen vil blive udbetalt via din NemKonto

Du skal sikre dig, at dit hovedkort ikke anvendes flere steder på samme tid
Skattekort

Ja
Nej

Nej Ja

Dansk Andet EU-/EØS-land Andet

Anvend hovedkort Anvend bikort Anvend frikort

Dato Underskrift

Erklæring og underskrift
Jeg bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående oplysninger, og erklærer mig samtidig bekendt og indforstået med 
mine rettigheder og pligter som beskrevet i afsnittet om behandling af personlige oplysninger på denne blankets side 3.

Nej Ja

Navn

Danske statsborgere og borgere med statsborgerskab uden for EU/EØS og Schweiz, 
skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansk-
sproglige kompetencer. EU/EØS-borgere, samt borgere fra Schweiz, skal ikke fremvise 
dokumentation herfor. Dokumentation er vedhæftet  
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Ansøger
Har du afkrydset, at du ønsker dagtilbud efter udløbet af 
tilskudsperioden, skal du huske, at du desuden skal an-
søge om dagtilbud efter de almindelige ansøgningsregler 
i kommunen – afkrydsning på denne blanket gælder ikke i 
sig selv som ansøgning. Du skal ansøge via digital plads-
anvisning.

Tilskudsperioden og dens ophør
Det er den enkelte kommune, der kan vælge, om ordningen 
skal tilbydes i kommunen, og kommunen kan vælge kun 
at lade ordningen gælde bestemte aldersgrupper. Kommu-
nen beslutter tilskudsperiodens længde indenfor en samlet 

periode. Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 
uger og maksimalt et år.

Ved udløb af tilskudsperioden kan du få plads til barnet i et 
dagtilbud efter de almindelige optagelsesregler.

Tilskuddet
Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor kom-
munen kan tilbyde dagtilbudsplads efter de almindelige op-
tagelsesregler. Barnet skal registreres i pladsanvisningen 
på almindelig vis.

Vejledning

Kapitel 16 
Tilskud til pasning af egne børn

§ 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre 
med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart 
mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne 
børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, 
eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun 
gives tilskud til forældre med børn i en bestemt alders-
gruppe.

§ 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af 
egne børn, at ansøgeren 
1) har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle 

barnets dansksproglige kompetencer,   
2) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst 

eller har en arbejdsindtægt,
3) ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13f, stk. 1-4, jf. § 26, 

stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik, og
4) har opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år.

Stk. 2. Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber efter 
stk. 1, nr. 1, og om ophold efter stk. 1, nr. 4, gælder ikke for 
EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er beret-
tiget til ydelsen.

§ 88. Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det 
tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud 
efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3. Der kan maksimalt 
udbetales tilskud til tre børn pr. husstand.

Stk. 2. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke over-
stige beløbet for maksimale dagpenge.

Stk. 3. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 
uger og maksimalt 1 år, jf. stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan 
beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en 
kortere maksimumsperiode.

Stk. 4. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to 
og må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimums-
periode, jf. stk. 3. Ved opdeling af tilskudsperioden efter 1. 
pkt. kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis 
begge forældre har ret til ydelser, jf. § 2, stk. 2, og opfylder 
betingelserne i § 87.

§ 89. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning 
af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn fastsættes 
ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste 
nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kom-
munen.

§ 90. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om 
retningslinjerne for optagelse i dagtilbud efter tilskudsperio-
dens udløb og ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode.

§ 91. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene 
ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter § 86, hvis 
kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af 
hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service 
anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.

Uddrag af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
(dagtilbudsloven)

Stempel Dato og underskrift

Udfyldes af kommunen
Kr. pr. måned Dato

Tilskuddet udgør Udbetales første gang
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Når du modtager ydelser fra kommunen, har du pligt til at 
oplyse om ændringer, der kan have betydning for sagen. 
Det gælder både oplysninger vedrørende dig selv, en even-
tuel ægtefælle eller samlever og børn, jf. Retssikkerhedslo-
vens § 11, stk. 2.

Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at 
kommunen rejser krav om tilbagebetaling af tilskuddet, jf. 
dagtilbudslovens § 93.

Hvis du giver forkerte, mangelfulde eller vildledende op-
lysninger – enten bevidst eller ved grov uagtsomhed – kan 
du blive idømt bøde efter retssikkerhedslovens § 12b eller 
tiltales efter straffelovens § 289a.

Oplysninger kommunen
kan indhente uden dit samtykke
Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt 
oplysninger om dine ferieforhold fra 
• andre offentlige myndigheder,
• eIndkomstregistret, 
• A-kasser og 
• Feriekonto. 
Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre 
i din husstand.
Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag 
eller til efterfølgende kontrol, jf. retssikkerhedslovens § 11a, 
stk. 2 til 5.

Kommunens registrering
og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og vide-
regiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, pri-
vate virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplys-
ningerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og 
tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed 
med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger 
fra forskellige offentlige registre hos fx SKAT og Folkeregi-
steret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der sam-
menkøres data om økonomiske forhold samt bopæls- og 
familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige 
husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og for-
modede. Formålet med samkøringen er at forhindre fejl i 
offentligt bevilligede udbetalinger.
Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger 
om formodede fejl eller urigtige data til kommunen, som 
derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal regule-
res, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.
Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når 
kommunen har fået besked om resultatet.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten 
udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når op-
lysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke 
længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har 
om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller 
slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine ret-
tigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens 
behandling af dine personlige oplysninger.

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttel-
sesrådgiverens rolle.

Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens

behandling af personoplysninger

Tilskuddet er A-indkomst, og kommunen har derfor pligt til 
at trække skat af tilskuddet.

Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptan-
ter, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i 
husstanden, der opfylder betingelserne for at modtage til-
skuddet. Det betyder, at såfremt forældrene ønsker at dele 
perioden mellem sig, er det en forudsætning, at den respek-

tive forælder kan leve op til kravene i dagtilbudslovens § 87 
på det tidspunkt, hvor tilskuddet skal udbetales.

Klagevejledning
Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med 
ordningen. Kommunens konkrete afgørelse om godkendel-
se af tilskud kan indbringes for det Ankestyrelsen, jf. retssik-
kerhedslovens § 60.
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