
 
20. marts 2014 Nr. 146   
 

Børnepasning mv.  
2013 

Levevilkår 

 

Flere børn bliver passet ude 

Andelen af 0-2-årige i dagpasning er steget fra 66,1 til 67,9 pct. fra 2008 til 2013. 
Tallet dækker over, at 91,2 pct. af de 1-2-årige er i dagpasning, mens det kun gælder 
19 pct. af de allermindste på under et år. I 2008 blev 17 pct. af de 0-årige passet 
ude. Fra 2008 til 2013 er andelen af 3-5-årige børn i dagpasning steget marginalt 
fra 96,7 til 97,2 pct. 
 
Børn i dagpleje, daginstitution og fritidsordning 

 
Anm.: Figuren dækker kun dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, skolefritidsordninger og fritids-
hjem, 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 
2008 blev de fleste 3-5-årige børn passet i egentlige børnehaver, men i dag er der 
dobbelt så mange i de integrerede institutioner. 
 
Blandt de små under tre år passes kun 5 pct. i vuggestuer, mens 26 pct. passes i 
dagplejen og 35 pct. i aldersintegrerede institutioner. 32 pct. passes af forældre mv. 
– en andel, der især udgøres af de 0-årige.  
 
Aldersintegrerede institutioner er institutioner, der dækker flere aldersgrupper, fx 
såvel 0-2-årige som 3-5-årige. Nogle integrerede institutioner har også børn i fri-
tidshjemsalderen eller endnu ældre. For børn på seks år eller ældre passes hoved-
parten i skolefritidsordningerne. 
 
Ud over de pasningsordninger, som indgår i figuren og tabellerne, går 61.906 børn 
og unge i fritids- eller ungdomsklub, 3.967 børn går i heldagsskole, hvor en del af 
tiden har karakter af pasning, 8.638 børn passes privat med tilskud fra kommunen, 
og 796 børn passes af forældrene med tilskud fra kommunen.  
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Antal indskrevne børn. Oktober 2013 

 I alt 0 år 1-2 år 3-5 år 6-9 år 10-13 år 14 år+ 

         antal indskrevne børn   

I alt 583 630 10 871 109 265 190 757 225 085 44 327 3 325 
Dagpleje 46 758 5 324 40 960  474 • • • 
Vuggestue 9 600  889 8 551  160 • • • 
Børnehave 60 063  8 2 903 56 430  722 • • 
Aldersintegreret institution 204 692 4 636 56 707 120 297 13 559 7 825 1 668 
Skolefritidsordning1 252 113  14  144 12 853 201 559 35 971 1 572 
Fritidshjem 10 404 • •  543 9 245  531  85 
              indskrevne i alt pr. 100 børn i aldersgruppen   

I alt .. 19,1 91,2 97,2 85,4 16,7 .. 
1 

1 Inklusive børn under skolealderen i de såkaldte udvidede skolefritidsordninger. 
 
Færre institutioner 
47.000 børn passes i dagplejen, mens der i 2013 i alt var 5.771 daginstitutioner. 71 
pct. af institutionerne var kommunale, 20 pct. selvejende, 7 pct. private og 1 pct. 
såkaldte puljeordninger, dvs. private ordninger, der drives af forældre, en forening 
eller virksomhed. 
 
Danmarks Statistik har overladt det til kommunen at afgøre, om der er tale om en 
eller flere institutioner i de tilfælde, hvor pasningsordninger på forskellige adresser 
har fælles ledelse mv., og da kommunerne ikke har ens praksis på dette område, er 
tallene svære at bruge til at opgøre, om institutionerne i gennemsnit er blevet stør-
re. Formelt set er institutionerne vokset, men børnene oplever det næppe på den 
måde i de tilfælde, hvor samme institutions pasning foregår på forskellige adresser. 
 
De kommunale institutioner, som udgør 71 pct. af alle institutioner, er generelt de 
største, og de står for pasningen af 81 pct. af børnene – som nævnt dog i visse til-
fælde på flere adresser. 
 
Antal institutioner og indskrevne børn fordelt efter drifts- og ejerforhold. Oktober 2013 

 I alt Kommunal Selvejende Privat  
institution 

Puljeordning 

   antal institutioner   

I alt 5 771 4 116 1 164  405  86 
Vuggestue  241  134  63  27  17 
Børnehave 1 285  815  266  180  24 
Aldersintegreret institution 2 379 1 772  369  194  44 
Skolefritidsordning 1 780 1 338  442 • • 
Fritidshjem  86  57  24 4 1 
   antal indskrevne børn (ekskl. dagpleje)   

I alt 536 872 432 303 87 307 14 933 2 329 
 
 
 
 

 
 

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 samt SFO efter folkeskole- og friskole-
loven. I undersøgelsen indgår også fritids- og ungdomsklubber samt tilskud til privat børnepasning og heldags-
skoler mv. Opgørelsen er fra oktober 2013. Da der er store sæsonudsving i tallene, dækker tallene ikke situatio-
nen i hele 2013. 
Ved opdelingen i institutionstyper er der taget udgangspunkt i kommunernes indberetninger. Men når det eksem-
pelvis har vist sig, at der i en institution, som kommunen har kaldt en børnehave, gik børn fra 0 til 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. 2014 udkommer uge 10 i 2015. 
Henvendelse: Bo Møller, tlf. 39 17 31 04, bom@dst.dk 
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