Hassel-husets retningslinjer for deltidspladser
Med virkning fra den 1. januar 2019 har forældre - hvoraf en eller begge afholder fravær efter barselsloven
- ret til en deltidsplads iflg. Dagtilbudsloven. Deltidspladsen er på 30 timer om ugen. Ret til fravær efter
barselsloven har forældre i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.
Der gælder følgende retningslinjer for ansøgning om og opsigelse af deltidspladser:
•

Ansøgning om en deltidsplads skal indgives til Horsens Kommune senest 2 måneder før
den ansøgte periodes start. Samtidig adviseres Hassel-husets leder.

•

En deltidsplads skal begynde den 1. i en måned, og kan tidligst begynde den
førstkommende 1. efter der er ret til fravær efter barselsloven.

•

Det er ikke muligt at starte deltidspladsen i juli måned, med mindre det er sammenfaldende
med barselsperiodens start.

•

Deltidspladsen ophører senest den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet
udløber.

•

Deltidspladsen ophører med dags varsel, hvis timeforbruget overstiger 6 timer dagligt.
o Der gives en advarsel, forinden.

•

Forældrene skal orientere Horsens Kommune om en eventuel afbrydelse af fraværet
senest 2 måneder, før ændringen træder i kraft. Orienteringen gives samtidig til Hasselhuset.

Retningslinjer for brug af deltidspladser i Hassel-huset:
•

Timerne placeres i tidsrummet 8.30-14.30 mandag til fredag. Der kan ikke spares timer op
ved at holde fri en dag og lægge flere timer en anden dag.
o Barnet kan først afleveres i Hassel-huset kl. 8.30 og skal hentes senest kl. 14.15, så
der er tid til en god afsked, samt nå at få information om dagen.

•

Deltidspladsen skal løbe på mindst ½ år, da det betyder ændringer i personalets
arbejdsplan.

•

Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads kan findes på:
https://horsens.dk/Familie/OekonomiOgstoette/TaksterDagtilbudOgSFO

•

Forældre til børn med deltidspladser, skal være indstillet på, lejlighedsvis, at hente deres
barn/børn på en anden adresse, hvis institutionen er på ture ud af huset og ikke er hjemme
kl. 14.15
Det kan være ved fødselsdage, ture til Horsens dyrskue, Hjarnø, Husodde strand, Givskud
Zoo etc.
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