Regler om afhentning af børn, der har ophold i et af Esbjerg kommunes dagtilbud.
Det er forældrene, der har ansvaret for barnet på vej til og fra dagtilbuddet. Forældrenes ansvar gælder,
indtil personalet har modtaget barnet i det pågældende dagtilbud.
Ansvaret for barnet påhviler kun personalet i dagtilbuddet, så længe barnet er i dagtilbuddet eller deltager
i et af dagtilbuddet arrangementer.
Forældrene har pligt til at oplyse over for personalet, hvorvidt de selv henter barnet. Hvis der er en anden
end forældrene, som henter barnet, skal forældrene give personalet besked.
Disse aftaler skal være indgået med personalet og den, der har forældremyndigheden i god tid.
Alle forældre kan komme ud for uforudsete situationer, hvor de bliver afskåret fra at underrette
personalet i dagtilbuddet om, at de ikke selv kan afhente deres barn.
Derfor skal personalet ved barnets optagelse i dagtilbuddet have oplysninger om, hvem der i givet tilfælde
må kontaktes for afhentning af barnet.
Personalet i dagtilbuddet kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering nægte at udlevere barnet – hvis
personalet skønner, at det er uforsvarligt (f.eks. hvis forældrene eller andre som skal hente barnet, er
stærkt påvirket af f.eks. spiritus).
Såfremt dette sker i dagtilbuddets åbningstid kontakter personalet Familieafd., Forvisitationen eller evt.
den sociale rådighedsvagt via politiet.

Hvis det ikke er muligt at få kontakt til forældrene, skal personalet kontakte den sociale rådighedsvagt via
politiet – telefon 7611 1448 eller 114.
Det er den sociale myndighed, der overveje om kontaktpersonen kan kontaktes med henblik på at tage
vare på barnet i den øjeblikkelige situation.
Rådighedsvagten træffer afgørelse om en løsningsmulighed, som f.eks. kan blive anbringelse på nærmeste
døgninstitution. Rådighedsvagten forsøger at aflevere en formular på forældrenes adresse, hvor det
fremgår hvor barnet er anbragt, og at de kan kontakte de sociale myndigheder.
Hvis forældrene henvender sig til dagtilbuddet efter lukketid for at afhente deres barn, og ikke træffer
nogen tilstede, kan forældrene kontakte politiet, som vil underrette om, hvor barnet opholder sig.
Det skal bemærkes, at personalet i dagtilbuddet i disse særlige tilfælde har underretningspligt, jfr. Lov om
Social Service § 153, til de sociale myndigheder med kopi til Dagtilbud.
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Hvis ikke barnet er afhentet ved dagtilbuddets lukketid, skal personalet forsøge at kontakte forældrene på
bopæl og på arbejdsplads.

