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Vejledning  

Lovgivning 

Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud til deres barn i samarbejde med bar-

nets dagtilbud/SFO eller sundhedsplejerske.  

 

Kommunen kan bevilge socialpædagogisk fripladstilskud, hvis det vurderes, at:  

 Barnets ophold i dagtilbud/SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grun-

de  

OG 

 Betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbud/SFO.  

(Dagtilbudsloven § 43, stk.1, nr. 4 og § 63, stk. 1, nr. 4) 

 

Begge betingelser skal være opfyldt. Ved behandling af ansøgningen skal der altid ske en kon-

kret og individuel vurdering af barnets og familiens situation.  

 

Der kan ikke bevilges socialpædagogisk fripladstilskud til børn hos private passere. 

 

 

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddets størrelse vil afhænge af vurdering af forældrenes økonomiske forhold. 

Der gives tilskud på hhv. 25, 50, 75 og 100%.  

 

Tilskuddets størrelse kan højest udgøre et beløb svarende til forældrene faktiske egenbetaling -

efter fratræk af eventuelle andre fripladstilskud.  

 

Hvis forældre er berettiget til et socialpædagogisk fripladstilskud, har forældre ligeledes ret til 

socialpædagogisk fripladstilskud til frokostordning, hvis denne ordning findes i barnets dagtil-

bud. 

 

 

Kriterier for tildeling 

Kriterier for tildeling af socialpædagogisk fripladstilskud beror på en konkret og individuel vurde-

ring af barnets og families situation – herunder økonomiske forhold. 

 

Hvis der er bevilget 100% økonomisk fripladstilskud, kan der ikke ansøges om socialpædago-

gisk fripladstilskud. 

 

Følgende kriterier skal være opfyldt: 

 

 Barnet skal være indmeldt i dagtilbud/SFO, inden der kan ansøges om socialpædago-

gisk fripladstilskud. 

 Der skal altid være ansøgt om øvrige fripladstilskud (søskende + økonomisk), inden der 

kan ansøges om socialpædagogisk fripladstilskud. 
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 Det skal vurderes, at barnets ophold i dagtilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller 

pædagogiske grunde: 

 Der kan være tale om belastede forhold i hjemmet, som betyder, at dagtilbuddet 

vurderes at have særlig betydning for barnets generelle udvikling.  

 Eller der kan være tale om særlige omstændigheder, hvor barnets tilknytning til dag-

tilbuddet vurderes at have særlig betydning i forhold til sociale relationer. 

 Familiens økonomiske situation skal forhindre eller vanskeliggøre, at barnet bliver opta-

get eller forbliver i dagtilbuddet.  

 

 

Ansøgning 

Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud i samarbejde med barnets dagtil-

bud/SFO. Ansøgningsskemaet findes på kommunens hjemmeside og på Børneintra. Ansøg-

ningsskemaet skal udfyldes af barnets dagtilbud/SFO i samarbejde med forældre, og forældre 

underskriver ansøgningsskemaet. 

 

Dagtilbud/SFO sender ansøgningsskemaet til pladsanvisningen@svendborg.dk 

 

Hvis barnet er indmeldt i et dagtilbud men ikke er startet ved ansøgningstidspunktet, vil barnets 

sundhedsplejerske kunne udfylde ansøgningsskemaet i samarbejde med forældre og sende 

det til Pladsanvisningen. 

 

Ved ansøgningen giver forældrene samtykke til, at Sekretariat og Dagtilbud må indhente oplys-

ninger fra barnets dagtilbud/SFO, sundhedsplejerske og/eller Familieafdelingen. 

 

Forældrene modtager efterfølgende et brev fra Pladsanvisningen, hvori de bliver bedt om at 

dokumentere deres økonomiske forhold. Dokumentationen sendes retur til pladsanvisnin-

gen@svendborg.dk 

 

 

Sagsbehandlingstid 

Der må forventes en samlet sagsbehandlingstid på 4 uger fra modtagelse af ansøgning samt 

dokumentation for familiens økonomiske forhold.  

 

 

Afgørelse 

Ved behandling af ansøgningen vurderer Sekretariat og Dagtilbud, om betingelserne er opfyldt 

for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud.  

 

Efter behandling af ansøgning får forældrene afgørelsen sendt i E-Boks. Barnets dagtil-

bud/SFO får en ligeledes besked om udfaldet på ansøgningen.  

 

Ved bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud vil bevillingen træde i kraft den efterfølgende 

1. i måneden efter ansøgningen er modtaget. 
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Afslag 

Hvis ikke begge betingelser for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud er opfyldt, gives 

der afslag på ansøgningen. 

 

Forældre har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. 

Klagen skal sendes til Pladsanvisningen. Derefter foretages der en revurdering af sagen. Så-

fremt det vurderes, at afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 

 

Ved afslag på ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud har familiens sagsbehandler 

eventuelt mulighed for at tildele familien et tilskud til betaling af pladsen i dagtilbud/SFO via 

Serviceloven. 

 

 

Ændringer 

Dagtilbud/SFO er forpligtede til løbende at meddele Sekretariat og Dagtilbud, hvis der sker 

ændringer i: 

 

 Barnets fremmøde i dagtilbud/SFO 

 Forhold, som har væsentlig betydning for barnets generelle trivsel og udvikling 

 

Forældre er endvidere forpligtet til løbende at meddele Pladsanvisningen om væsentlige æn-

dringer i familiens samlede økonomiske forhold. Dette oplyses forældrene om i brevet med 

bevilling. 

 

 

Statusvurdering 

Hvis der bevilges socialpædagogisk fripladstilskud til barnet, vil Sekretariat og Dagtilbud ind-

hente en statusbeskrivelse en gang årligt hos barnets dagtilbud/SFO for at vurdere, om barnet 

forsat er berettiget til tilskuddet. 

 

I statusbeskrivelsen skal barnets dagtilbud/SFO forholde sig til, om der er sket væsentlige æn-

dringer i: 

 

 Barnets udvikling - socialt, sprogligt, motorisk, kognitivt, følelsesmæssigt 

 Barnets udfordringer – i dagtilbuddet/SFO’en og hjemmet 

 Barnets fremmøde i dagtilbud/SFO 

 Familiens sociale forhold 

 

Forældrene vil ligeledes modtaget et brev fra Pladsanvisningen én gang om året via E-Boks, 

hvor de bliver spurgt, om der er sket væsentlige ændringer i familiens samlede økonomiske 

forhold. 
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Ophør af bevilling 

Bevillingen af socialpædagogisk fripladstilskud kan ophøre: 

 

 Hvis der sker positive ændringer i barnets behov, og ophold i dagtilbuddet/SFO ikke 

længere er særligt påkrævet. 

 Hvis der sker væsentlige ændringer i familiens økonomiske forhold, således at beta-

lingsspørgsmålet ikke længere vanskeliggør ophold i dagtilbud/SFO. 

 

Så længe betingelserne for tilskuddet er opfyldt, vil bevillingen forsætte til barnet meldes ud af 

dagtilbud/SFO. 

 

Ved barnets skift fra vuggestue til børnehave forsætter bevillingen. Dette gælder også, når bar-

net er indmeldt i et integreret dagtilbud.  

 

Ved barnets overgang til forårsSFO forsætter bevillingen indtil skolestart. Hvis barnet efterføl-

gende starter i SFO, er der mulighed for at ansøge om socialpædagogisk fripladstilskud igen. 


