
Dagmargårdens valgmoduler 2020 

I forbindelse med at Fredericia Kommune har valgt at ændre på tilbudte pasningsmoduler fra 01.01.2020, 

er det vedtaget, at Dagmargården også ændrer pasningsmodulerne, således at der fremover kan vælges 

pasningsmoduler på 30, 37 og 47,5 timer. For 37 timer modulets vedkommende vil der være 

begrænsninger på antal pladser jf. nedenfor, men man kan selvfølgelig blive skrevet op på en venteliste, 

hvis alle pladserne er besat.  Når vi har valgt at begrænse pladserne på 37 timers modulet er det fordi, at vi 

gerne vil leve op til vort mål om at have flest mulige varme hænder til rådighed, og det vil vi være udfordret 

på,  hvis vi  ikke begrænser antallet af pladser på 37 timers modulet. Vi vil naturligvis ikke tvinge nogle 

forældre til at skifte modul i forbindelse med begrænsningerne men løbende tilpasse behovet til de 

fastsatte mål.  

3o timers moduler er for de forældre, der er på barsel/orlov. 

Ramme for modulet med 47½time: 
 

 Man kan ikke ”spare” timer op, hvis barnet er syg. 

 Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde og administrere timerne 
og sikre sig, at de ikke bruger flere timer. Hvis dette ikke overholdes, har ledelsen 
kompetence til at gøre opmærksom på problemet og få aftalen bragt på plads. 

 Med 2 måneders varsel kan I vælge 37 timers modulet, hvis der er en ledig plads. Her 
kan i blive skrevet på venteliste. 
 

Ramme for modulet med 37 timer: 
 
Der er 10 pladser i vuggestuen og 10 pladser i børnehaven med dette modul. 
Der skal afleveres modulskema for hver uge, hvor der er skemalagt 35timer. Dette giver 2 timer 
til at aflevere og hente hver uge. 
 

 Helligdage der falder på hverdage tæller 7 timer 

 Man kan f.eks. bruge 6 timer den ene dag og 9 timer den næste. 

 Man kan ikke ”spare” timer op, hvis barnet er syg. 

 Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at der afleveres modulskema, at 
overholde og administrere timerne og sikre sig, at de ikke bruger for mange timer. Hvis 
dette ikke overholdes, har ledelsen kompetence til at gøre opmærksom på problemet og 
få aftalen bragt på plads, eller sætte barnet op på modul 47½ time. Dette vil ske ved 2. 
advarsel. 

 Med 1 dags varsel kan I vælge 47½ timers modulet. 
 

Ramme for modulet med 30 timer: 
 

 Man kan ikke ”spare” timer op, hvis barnet er syg. 

 Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde og administrere timerne 
og sikre sig, at de ikke bruger flere timer. Hvis dette ikke overholdes, har ledelsen 
kompetence til at gøre opmærksom på problemet og få aftalen bragt på plads. 

 Med 2 måneders varsel kan I vælge 37 timers modulet, hvis der er en ledig plads. 

 Modul 30 timer ligger fast i tidsrummet fra 7.30-13.30 eller fra 8.00-14.00 

 Ved arrangementer og ture ud af huset der ligger uden for modulets åbningstid, er det 
ikke muligt for barnet at deltage. 

 
De forældre der p.t har valgt et 35 timers modul overgår automatisk til 37 timer pr. 01.01.20. 

Det betyder at vi i en overgangsperiode vil have rigtig mange på 37 timer. 


