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Fritagelse for forældrebetaling, når du passer dit barn 

hjemme i forbindelse med corona-virus, og nyt om opstart i 

fritidsinstitution 

 

  

Kære forælder 

 

Københavns Kommune har siden onsdag den 15. april været i gang med 

en gradvis og kontrolleret genåbning af byens daginstitutioner og skoler. 

Vi genåbner kun institutioner og skoler, når de fuldt og helt lever op til 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så børn, forældre og ansatte kan føle sig 

trygge og sikre.  

 

Især nye kvadratmeterkrav gør, at der er plads til færre børn i institutio-

nerne end normalt. Det har beklageligvis betydet, at nogle forældre endnu 

ikke har fået plads til pasning af deres børn i daginstitutionen.  

 

Fritagelse for forældrebetaling 

Københavns Kommune har derfor besluttet, at du kan blive fritaget for 

forældrebetaling for dit barns institutionsplads i perioden indtil den 10. 

maj, hvis du ikke har behov for at få dit barn passet, mens dele af landet er 

lukket ned som følge af corona-virus.  

Hvis du i den periode passer dit barn hjemme, kan du få midlertidig orlov 

fra dit barns dagtilbudsplads. Dit barn vil efterfølgende være garanteret 

plads i samme institution og samme børnegruppe. 

Hvis du tilmelder dig senest tirsdag den 21. april, kan du blive fritaget for 

forældrebetaling med tilbagevirkende kraft fra den 15. april til enten 30. 

april eller 10. maj. Hvis du tilmelder dig efter den 21. april, kan du blive fri-

taget for forældrebetaling fra den dag, du tilmelder dig, og frem til enten 

30. april eller 10. maj. 

Hvis du allerede har modtaget en opkrævning for den periode, hvor du 

ønsker at holde orlov, skal du blot betale den. Orlovsperioden vil efterføl-

gende blive fratrukket prisen på fremtidige opkrævninger.  

Hvad skal du gøre for at søge om fritagelse? 

For at tilmelde dig skal du sende en sikker mail via kk.dk til Pladsanvisnin-

gen senest tirsdag den 21. april, hvor du oplyser navn på barn/børn og 
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hvilken periode, du ansøger for. Du kan vælge at holde orlov enten fra 15. 

april til 30. april eller fra 15. april til 10. maj.  

 

Hvis tilmeldingen sendes efter tirsdag den 21. april, skal du tilsvarende op-

lyse om du ansøger fra perioden dags dato til 30. april eller til 10. maj. 

 

Din ansøgning om orlov er bindende. Der er ikke mulighed for at fortryde 

inden for den periode, hvor du har søgt om orlov for dit barn. 

 

Sikker mailadresse: https://minside.borger.dk/post?function=in-

box&mailboxid=10698. Skriv gerne ”Orlov” som emne. 

 

Når pladsanvisningen har registreret tilmeldingen, modtager du et brev i 

din e-Boks. 

 

Udskydelse af opstart i fritidsinstitution til den 11. maj 

For de børnehavebørn, som er på vej til at starte i fritidsinstitution 1. maj, 

eller som skulle være startet 1. april, har Københavns Kommune besluttet 

at udskyde den planlagte opstart i fritidsinstitutionen til den 11. maj 2020.  

 

Udskydelsen er valgt for at give bedre muligheder for at planlægge opstar-

ten for de kommende 0. klasser og sikre, at der er personale, som kan give 

børnene en god og tryg start. Børnene bliver i deres nuværende institu-

tion, indtil de starter i fritidsinstitutionen. 

 

Du skal være opmærksom på, at der kan være fritidsinstitutioner, som lo-

kalt vælger en anden opstartsdato. Hvis det er tilfældet for dit barn, får du 

direkte besked fra fritidsinstitutionen om, hvornår dit barn skal starte. 

 

Du vil senest i uge 18 få direkte besked fra fritidsinstitutionen med konkret 

information om barnets opstart.  

 

Du betaler for fritidsinstitution fra den oprindelige startdato, selvom dit 

barn først starter senere.  
 

 

Venlig hilsen 

Tobias Børner Stax 

 

Administrerende direktør 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommune 

 

 

Læs mere om genåbningen af skoler og institutioner på  

www.kk.dk/pasning-og-skole-coronainfo 
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