
 

Ansøgning om orlov i 3-12 måneder  

   

 

Fra kommunal dagpleje/ daginstitutioner i Kolding Kommune. 

 

 

Ansøgning skal søges med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned før periodens start. 

Der kan søges orlov i en periode på minimum 3 og højest 12 sammenhængende måneder. 

Ansøger: 

Navn: ________________________________ Cpr. nr. ________________________ 

Adresse: ______________________________ Tlf. nr. _________________________ 

Post nr. og by: _________________________ E-mail: ________________________ 

 

Børn, der søges orlov til: 

Navn: ________________________________ Cpr. nr. ________________________ 

Dagtilbud: ____________________________________________________________ 

Navn: ________________________________ Cpr nr. ________________________ 

Dagtilbud: ____________________________________________________________ 

 

Orlov ønskes i perioden: 

Startdato: _________________________ Slutdato: _________________________ 

 

Begrundelse: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Undertegnede er indforstået med reglerne om orlov – se bagsiden  

 

Dato: _______ Ansøgers underskrift _____________________________________________ 

 

 

 

Indsendes sammen med dokumentation til pladsanvisningen via E-BOKS – se evt. vedlagte 

vejledning. 

 

Behandlingstiden er ca. 14 dage – svar sendes til ansøgers E-BOKS. 

 



 

 

 

Regler om orlov i kommunale daginstitutioner  

og dagpleje. 

 

Orlovsreglerne gælder kun for børn optaget i Kolding Kommunes daginstitutioner og 

dagpleje. 

 

Fraflyttes Kolding Kommune ophører orloven. 

 

Der kan kun søges orlov indenfor den/de aktuelle indmeldelsesforhold. 

 

Institution: 

Får barnet bevilliget orlov, er det garanteret at kunne vende tilbage til samme 

institution, men ikke nødvendigvis til samme stue. 

 

Dagpleje: 

Der gives ikke garanti for en plads hos samme dagplejer efter orlovsperiodens udløb, 

men barnet får fortrinsret i det område, barnet tidligere har været optaget i. 

Er der flere børn med fortrinsret, tilbydes plads efter barnets fødselsdato. 

 

Almindelige orlovsregler: 

Orlov skal søges med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned. 

Der kan søges orlov i en periode på minimum 3 sammenhængende måneder og 

højest 12 måneder. 

 

Ønskes orlovsperioden forlænget, skal der indgives ny ansøgning med en måneds 

varsel.  

Der søges efter almindelige orlovs regler – d.v.s igen med en minimums periode på 3 

sammenhængende måneder. 

 

Varigheden af den ansøgte orlovsperiode kan ikke ændres. 

 

Barnet kan i orlovsperioden udmeldes med sædvanlig varsel.  

 

Dateret 26.01.2021 


