
Obligatorisk læringstilbud
til 1 årige børn i udsatte boligområder 

Vejledning og praktiske informationer til 
forældre der bor i udsatte boligområder i 

Esbjerg Kommune. 

Udsatte boligområder omfatter i 2019: 
Hedelundgårdparken og Stengårdsvej

OBS.
 En liste over udsatte boligområder fremlægges hvert år i december måned jf. lov om almene boliger mv. 



Hvad er et obligatorisk læringstilbud?
Et obligatoriske læringstilbud er et tilbud til 1-årige børn bosat i udsatte boligområder, 
som ikke er optaget i en daginstitution eller den kommunale dagpleje. 

Børn som deltager i det obligatoriske læringstilbud bliver meldt ind i Vognsbøl 
Børnehus, Gl. Vardevej 97, 6700 Esbjerg, hvor tilbuddet er fra kl. 9-14, mandag til 
fredag.

Tilbuddet består af 2 dele; en undervisningdel til dit barn, som tager 25 timer om 
ugen, og en forældredel som er 18 timer fordelt over 3 uger, hvor I vejledes i at 
understøtte de dele som børnene lærer i børnedelen.

I bliver informeret om, at jeres barn skal optages i et obligatorisk læringstilbud 
3 måneder før jeres barn fylder 1 år. I får kun information, hvis barnet ikke er 
opskrevet i et dagtilbud med start inden at barnet fylder 1 år. Der bliver i brevet også 
informeret om tider.

Du kan også vælge at varetage indsatsen selv, men det skal stå mål med det 
obligatoriske læringstilbud, der udføres i Vognsbøl Børnehus. Læs mere på bagsiden.

Det obligatoriske læringstilbud er 100% kommunalt finansieret, og koster ikke dig 
noget, men du er forpligtet til at deltage, og kan have indvirkning på andre tilskud, du 
allerede får udbetalt.



Hvad med børn der passes i en privat pasningsord-
ning?
En privat pasningsordning anses i Dagtilbudsloven ikke som et dagtilbud, og barnet 
kvalificerer sig derfor til det obligatoriske læringstilbud. Du kan ikke modtage tilskud 
til privat pasning, mens dit barn er i det obligatoriske læringstilbud. Du skal derfor 
være opmærksom på eventuelle udmeldelsesfrister til den private pasningsordning, 
da du stadig skal betale for dit pasningstilbud, indtil dit barn er meldt ud.

Hvad med børn der passes af egne forældre?
Da det obligatoriske læringstilbud er 100% kommunalt finansieret, gives der ikke til-
skud til pasning af egne børn. 

Hvad indholder tilbuddet til børnene?
Børnene, som er optaget i det obligatoriske læringstilbud, bliver integreret i 
børnefællesskabet i dagtilbuddet.

Vi skaber rammer for børnene, så de har en mulighed for at deltage i lege, 
rutinesituationer og andre pædagogiske aktiviteter med andre børn i dagtilbuddet.

Indholdet i det obligatoriske læringstilbud tilrettelægges i overensstemmelse med den 
pædagogiske læreplan.

Vi laver særlige forløb for børnene med henblik på:
• at styrke børnenes dansk sproglige kompetencer 
• at styrke børnenes generelle læringsparathed 
• at introducere børnene til danske traditioner, normer og værdier

Hvad indeholder tilbuddet til forældreforløbet?
Forældre til børn i det obligatoriske lærindstilbud, vil få deres eget forløb. 

Forældreforløbet varer 18 timer, fordelt over 3 måneder, og kan arrangeres efter, 
hvornår forældrene har tid, og forløbet kan derfor ske både i dag- og aftentimer. For-
ældreforløbet finder også sted i Vognsbøl Børnehus.

På forløbet vil du blive vejledt i:

• Hvordan du kan støtte op om dit barns deltagelse i det obligatoriske læringstilbud
• Hvordan du kan understøtte dit barns dansksproglige kompetencer
• Hvordan du kan understøtte dit barns generelle læringsparathed



Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere på vores hjemmeside

www.esbjergkommune.dk

eller ved henvendelse til;

Pia Grumsen, Områdeleder for Børn med særlige behov
e-mail: pgr@esbjergkommune.dk  
tlf: 27 24 12 53

Helle Urup Buhl, Konsulent for Børn & Kultur 
E-mail: hebuh@esbjergkommune.dk 
tlf: 29 35 60 62

Kan jeg selv stå for det obligatoriske læringstil-
bud?
Ja, det kan du, men du skal sikre, at den indsats, du yder, står mål med det, der ydes 
i det obligatoriske læringstilbud.

Hvis du ønsker at foretage din egen indsats, så skal du formidle dette skriftligt til 
kommunen før dit barn skal starte i det obligatoriske læringstilbud. Dette skal ske via 
skema på kommunens hjemmeside, som kan findes på 
https://www.esbjergkommune.dk/borger/familie-og-børn/børn-fra-0-år-frem-til-
skolestart/obligatorisk-læringstilbud-for-1-årige.aspx

Du skal i den forbindelse sikre, at du lærer dit barn om alle de dele, som det 
obligatoriske læringstilbud også lærer barnet. Disse punkter kan ses på forrige side.

Du skal også acceptere, at vi i kommunen holder tilsyn med din indsats. Det første 
tilsyn skal være foretaget senest en måned efter opstart. Hvis tilsynet vurderer, at 
indsatsen ikke står mål med det obligatoriske læringstilbud, så skal barnet optages i 
et obligatorisk læringstilbud.

Hvad hvis vi ikke deltager, eller ikke deltager fuld 
tid?
Hvis dit barn ikke deltager i det obligatoriske læringstilbud, eller hvis I som forældre 
ikke deltager i forældreforløbet, så kan vi afgøre at standse udbetalingen af 
børneydelsen. 


