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Folketingets Social- Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social- Indenrigs- og Børneudvalg har d. 10. februar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 256 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ane Halsboe-Jørgensen (S). 

Spørgsmål nr. 256: 

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke krav der stilles til de retningslinjer for 
optagelse af børn, som de private institutioner udarbejder, herunder bedes 
ministeren klarlægge, hvilke muligheder institutionerne har for at afvise at optage 

børn?” 

Svar: 

Der findes forskellige typer private daginstitutioner: Privatinstitutioner, selvejende insti-
tutioner, udliciterede institutioner og private pasningsordninger med institutionslignen-
de karakter. Optagelsesreglerne afhænger af institutionstypen. 

Privatinstitutioner 
Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i 
institutionen. Retningslinjerne for optagelse i privatinstitutioner må ikke være i strid 
med almindelige retsprincipper, herunder lighedsprincippet og forbuddet mod at dis-
kriminere på grund af race, køn, religion og lignende. 

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at privatinstitutionerne i kommunen gennem deres 
optagelsesregler sikrer samme rummelighed som i kommunens dagtilbud. Der kan 
ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt ude-
lukker visse grupper fra optagelse i privatinstitution. 

Privatinstitutioner er forpligtede til at optage børn, der ønsker en plads i privatinstituti-
onen og som opfylder retningslinjerne for optagelse, medmindre der ikke er en ledig 
plads i institutionen. 

En privatinstitution kan ligesom fx selvejende daginstitutioner være oprettet med et 
specielt formål, der gør, at der kan gives fortrinsret til bestemte grupper af børn. Det 
kan eksempelvis være privatinstitutioner, der er tilknyttet en virksomhed, og hvor børn 
af forældre, der har ansættelse i virksomheden, har fortrinsret. Hvis dette er tilfældet, 
skal det fremgå af institutionens vedtægter, ligesom det skal fremgå, hvordan pladser-
ne tildeles i institutionen. 

Selvejende og udliciterede daginstitutioner  
Som udgangspunkt anviser kommunalbestyrelsen pladserne i selvejende og udlicite-
rede daginstitutioner, og retningslinjer for optagelsen følger derfor kommunens gene-
relle retningslinjer, der skal offentliggøres. Kommunalbestyrelsen kan dog delegere 
optagelseskompetencen til de selvejende og udliciterede daginstitutioner. 
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Selvejende og udliciterede daginstitutioner, der har fået delegeret optagelseskompe-
tencen fra kommunalbestyrelsen, skal selv optage børn i institutionen. De skal også 
fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i institutionen. 

Retningslinjerne skal fastsættes inden for og i tråd med kommunalbestyrelsens ret-
ningslinjer for optagelse i dagtilbud under den kommunale anvisning, ligesom ret-
ningslinjerne ikke må være i strid med almindelige retsprincipper, herunder ligheds-
princippet og forbuddet mod at diskriminere på grund af race, køn, religion og lignen-
de. Der må således ikke fastsættes retningslinjer, der udelukker grupper af børn fra 
optagelse.  

Selvejende og udliciterede daginstitutioner kan ikke afvise at optage børn, medmindre 
der ikke er plads i dagtilbuddet. 

Selvejende og udliciterede daginstitutioner kan være oprettet med et specielt formål, 
der gør, at der kan gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomheds-
børnehaver. Hvis dette er tilfældet, skal det fremgå af institutionens vedtægter, lige-
som det skal fremgå, hvordan pladserne tildeles i institutionen. Kommunen skal god-
kende vedtægterne. 

Private pasningsordninger med institutionslignende karakter 

Pasning af et barn i en privat pasningsordning er baseret på en aftale mellem barnets 

forældre og den private pasningsordning. Det er således den private pasningsordning, 

der bestemmer, hvilke forældre der indgås aftale med og således, hvilke børn der 

modtages i pasningsordningen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 
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