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Flere børn bliver passet ude 

Andelen af 0-2-årige i dagpasning er steget fra 66 til 68 pct. fra 2007 til 2012. I sam-
me periode er andelen for børn i aldersklassen tre til fem år steget fra 96 til 97 pct. 
Andelen af børn i den yngste aldersgruppe, der bliver passet ude, er lavere, da de 
mindste børn oftest passes af forældrene under barselsorloven. Kun 19 pct. af alle 
børn under et år passes således ude. 
 
Børn i daginstitution og dagpleje 

 
Anm.: Figuren dækker kun dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, skolefritidsordninger og 
fritidshjem, men ikke fritidsklubber mv.  
 
Flere i integrerede institutioner 
I mange år har der været en tendens til, at børnehaver og vuggestuer er blevet om-
dannet til aldersintegrerede institutioner med børn i forskellige aldersgrupper. I 2007 
blev de fleste 3-5-årige børn passet i egentlige børnehaver, men i dag er der langt 
flere i integrerede institutioner. Blandt de helt små passes kun 6 pct. i vuggestuer, 
mens 33 pct. er i aldersintegrerede institutioner, og 28 pct. passes i dagplejen. Al-
dersintegrerede institutioner er institutioner, der dækker flere aldersgrupper, fx såvel 
0-2-årige som 3-5-årige. Nogle integrerede institutioner har også børn i fritidshjems-
alderen eller endnu ældre. For børn på seks år eller ældre passes hovedparten i skole-
fritidsordningerne. 
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Antal indskrevne børn. Oktober 2012 

 I alt 0-2 år 3-5 år 6-9 år 10-13 år 14 år+ 

   antal indskrevne børn   

I alt 587 469 124 847 191 610 224 858 42 921 3 233 
Dagpleje 51 357 50 882  475 • • • 
Vuggestue 10 238 10 196  42 • • • 
Børnehave 67 202 3 217 62 965 1 020 • • 
Aldersintegreret institution 198 690 60 453 115 137 13 585 7 953 1 562 
Skolefritidsordning1 249 984  99 12 528 201 357 34 424 1 576 
Fritidshjem 9 998 •  463 8 896  544  95 

   indskrevne i alt pr. 100 børn i aldersgruppen   

I alt .. 68,3 97,4 85,4 16,0 .. 
 
1 Inklusive børn under skolealderen i de såkaldte udvidede skolefritidsordninger. 
 
Færre institutioner 
Der var i 2012 i alt 6.122 daginstitutioner. 73 pct. af institutionerne var kommunale, 
20 pct. selvejende, 6 pct. private og 2 pct. såkaldte puljeordninger, dvs. private ord-
ninger, der drives af forældre, en forening eller virksomhed. Herudover passes 51.000 
børn i dagplejen. 
 
De kommunale institutioner er generelt de største, så mens 73 pct. af institutionerne 
er kommunale, passer de 81 pct. af børnene. Omvendt er de private institutioner 
normalt små og passer kun 2 pct. af børnene. 
 
Antal institutioner og indskrevne børn fordelt efter drifts- og ejerforhold. Oktober 2012 

 I alt Kommunal Selvejende Privat  
institution 

Puljeordning 

   antal institutioner   

I alt 6 122 4 466 1 210  347  99 
Vuggestue  259  147  70  24  18 
Børnehave 1 458  937  311  177  33 
Aldersintegreret institution 2 519 1 959  370  143  47 
Skolefritidsordning 1 798 1 365  433 • • 
Fritidshjem  88  58  26  3  1 

   antal indskrevne børn (ekskl. dagpleje)   

I alt 536 112 432 678 88 408 12 238 2 788 

 
 
 

Mere information: Se flere detaljer i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1298. Mere detaljerede oplysnin-
ger bliver publiceret i abonnementsserien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger).  
Se også emnesiden www.dst.dk/emner/sociale-ydelser-til-boern-og-unge. 
Kilder og metoder: Opgørelsen dækker ordninger efter dagtilbudsloven, folkeskole- og friskoleloven. I under-
søgelsen indgår også fritids- og ungdomsklubber samt tilskud til privat børnepasning og heldagsskoler mv. 
Opgørelsen er fra oktober 2012. Da der er forholdsvis store sæsonudsving i tallene, dækker de ikke situationen i 
hele 2012. 
Ved opdelingen i institutionstyper er taget udgangspunkt i kommunernes indberetninger. Men når det eksem-
pelvis i enkelte tilfælde har vist sig, at der i en institution, som kommunen har kaldt en børnehave, gik børn på 0-
5 år, har Danmarks Statistik alligevel regnet den som aldersintegreret. 
Læs mere om kilder og metode på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/101399. 
Næste offentliggørelse: Børnepasning mv. 2013 udkommer uge 8 i 2013. 
Henvendelse: Bo Møller, tlf. 39 17 31 04, bom@dst.dk 
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