Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Dagtilbud
Lovområde
Lov om kommunernes styrelse
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
Socialministeriets vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge
Lov om trafikselskaber
Øvrige regelsæt
Kommunens styrelsesvedtægt
Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget
Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsernes arbejde på dagtilbudsområdet
Politikområde
Børne- og Ungepolitik for Vordingborg Kommune
Øvrige regulerende beslutninger
Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med private dagtilbud
Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud
Godkendelseskriterier for etablering af private daginstitutioner
Kriterier for optagelse i dagtilbud (visitationsregler)
Fælles pædagogisk grundlag for dagtilbudsområdet
Strategi for Dagtilbud 2016-18
Andre opgaver
Brugerundersøgelser på dagtilbudsområdet
T = Tiltræder
I = Indstiller
A = Anbefaler
O = Orienteres
H = Høring
Seneste revision: november 2016 Rita Stensbjerg
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Forældrebestyrelse

1. Lov om kommunernes
styrelse
Godkendelse af forretningsorden for
Børne-, Unge- og Familieudvalget

2. Lov om dag-, fritids- og
klubtilbud m.v. til børn og
unge Mål og rammer for dagtilbud
Godkendelse af fælles pædagogisk
grundlag og overordnede planer for
dagtilbudsområdet
Strategi for dagtilbud 2014-17
Etablering af Dagplejens Gæsteordning
Adgang til deltidspladser
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Godkendelse af og offentliggørelse af
takster for plads i dag-, fritids- og
klubtilbud
Godkendelse af oprettelse af særlige
socialpædagogiske tilbud
Godkendelse af retningslinjer for
pædagogisk tilsyn med kommunale
dagtilbud
Godkendelse af pædagogiske
læreplaner, § 8, 9 og 10
Drøftelse af evaluering og beslutning
om evt. yderligere handling, § 10, stk. 2
Udarbejde og offentliggøre mål og
rammer for sprogvurdering og stimulering § 11, stk. 8
- Tilrettelæggelse af sprogstimuleringstilbud
- Tilsyn med den sprogstimulering, som
forældrene vælger selv at varetage, §
12, stk. 5
Ansættelse af dagtilbudsleder § 15, stk.
4 (forældrebestyrelsen har indstillingsret
og ret til at deltage ved ansættelse af
ledere og personale)
Forældrebetalt madordning, § 17
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at
give mulighed for madordning.
I ulige år skal forældrebestyrelserne i de
enkelte dagtilbud tage stilling til om de
ønsker forældrebetalt madordning
Godkendelse af kommunale
institutioners navneændring
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3. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsernes arbejde
på dagtilbudsområdet
Godkendelse af styrelsesvedtægt
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4. Lov om dag-, fritids- og
klubtilbud m.v. til børn og
unge - Visitation
Fastlæggelse og offentliggørelse af
retningslinjer for optagelse i - og
udmeldelse af dag-, fritids- og
klubtilbud.
Plads i dagtilbud i anden kommune end
opholdskommunen, herunder evt. lukning af venteliste.
(Kommunalbestyrelsen kan af kapasitetsmæssige
årsager lukke ventelisten for børn fra andre kommuner)

Kriterier for optagelse i Dagtilbud –
optagelse før barnet er 26 uger
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5. Lov om dag-, fritids- og
klubtilbud m.v. til børn og
unge Godkendelse af private daginstitutioner
og private pasningsordninger – herunder
tilskud til privat pasning

Godkendelseskriterier for etablering af
private institutioner
Ændring af kommunens krav til privatinstitutioners leverancegaranti
Retningslinjer for pædagogisk tilsyn
med private dagtilbud
Godkendelse af private daginstitutioner
og private pasningsordninger
Godkendelse af takster for tilskud til
privat pasning og pasning af egne børn,
§ 3, stk. 4
Beslutning om at forældre ikke kan få
økonomisk tilskud til privat pasning, hvis
det anses nødvendigt, at barnet er
optaget i et dagtilbud, § 84
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6. Lov om trafikselskaber
Institutionskørsel
Behandles også i Socialudvalg, Sundheds- og
Psykiatri-udvalg, Teknik- og Miljøudvalg og
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg
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7. Børne- og Ungepolitik forVordingborg Kommune
Godkendelse af politikken
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7. Brugerundersøgelser på
Dagtilbudsområdet
Igangsættelse af brugerundersøgelse

8. Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet
Hvert andet år udarbejdes kvalitetsrapport inkl. dokumentation jfr.beslutning og lovgivning.

T

I

3

