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A. Børnepasning 0år - skolestart 
(Dagtilbudsstatistik): Vuggestuer, 
børnehaver og ”aldersintegrerede institutioner”

B. Børnepasning 6år+: SFO, fritidshjem og 
klubber



Børnepasning 0 år -
skolestart 
(Dagtilbudsstatistik)
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Der er som en del af aftalen om Finansloven for 2013 
enighed om, ” at der er behov for at udvikle en ny 
metode til at opgøre normeringer”, og at der ”som 
erstatning for den nuværende opgørelse kan etableres 
en mere retvisende årsstatistik for normeringer i 
dagtilbud.”   

Baggrund
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I. Oplysninger om institutionerne: navn, adresse, 
institutionstype, ejerform, åbningstid og 
identifikation af dagtilbuddet i kommunens 
lønsystem

II. Oplysninger om indskrevne børn: alle børn på  
personnummer, indskrivningstiden

III. Oplysninger om personale: personnummer, 
stillingstype, arbejdstid, ansættelsesperiode

Indhold
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I. Umuligt at adskille børn, der er optaget efter reglen om 
dagtilbud, fritidshjem eller klub - særligt ift. 5-6 årige

II. Umuligt at adskille personale, som er knyttet til børn 
optaget efter reglen om dagtilbud, fritidshjem eller klub

III. Umuligt at knytte personale til de enkelte aldersgrupper: 0-
2år og 3år-skolestart

Løsning: 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling producerer 
fordelingsnøgler på baggrund af kommunernes indberetning 
i forbindelse med vedtagelse af budgettet for det kommende 
år samt fastsættelse af takster og tilskud 

Hvilken udfordringer er der med det  
eksisterende data ?
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Hvad giver den ny statistik?

I. Nyt værktøj giver bedre overblik over normeringer i 
dagtilbud

II. Et mere retvisende billede af, hvor mange voksen 
der er sammen med børnene 

III. Det helt centrale vil være, at normeringer vil være 
baseret på et årsgennemsnit på kommunal niveau.

IV. Personnummer på alle børn og personale i 
dagtilbud

V. Personale vil kun omfatte pædagogisk personale, 
som rent faktisk udfører pædagogisk arbejde



I. Statistikken er planlagt til at udkomme medio juni 2015
II. Data lægges i statistikbanken:

1. Et dagtilbudsstatistik opgjort på årsbasis
2. Normeringsopgørelsen opgjort på årsbasis
3. Kommunefordelt opgørelse af takster

III. Årligt offentliggøres en kort artikel i Nyt fra Danmarks 
Statistik.

IV. Vi har et mindre salg af institutionsadresser – tit også 
med angivelse af børnetallet.

V. Forskere/ministerier kan under vores 
forskerordning/ministerieordning få adgang til 
mikrodata om børnene 

Publicering mv.
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Det vil være muligt at danne følgende 
normeringstabel
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