Børne- og Undervisningsudvalget

Punkt 7.

Drøftelse af udarbejdelse af beregningsmodeller for normeringer i daginstitutioner
2022-043357
Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, plan for udarbejdelse af
beregningsmodeller for normeringer på institutionsniveau.
Beslutning:
Drøftedes.
Lotte Finck var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Børne- og Undervisningsudvalget har på mødet den 10.6.2022 godkendt indstilling fra Socialistisk Folkeparti
om beregning af ”normeringer i børnehøjde”. Af indstillingen fremgår, at ”Børn og unge bedes fremlægge
forskellige mulige beregningsmodeller på institutionsniveau, og hvis muligt bedes forvaltningen komme med
mulige bud på, hvordan modellerne kan indgå i institutionernes eksisterende kvalitetsarbejde”.
Beslutningen indebærer, at Børn og Unge til udvalgsmødet den 21.6.2022 udarbejder en plan for, hvordan
og hvornår forslaget kan præsenteres for udvalget. Planen fremgår af nedenstående.
Plan for udarbejdelse af beregningsmodeller
Normeringerne i daginstitutionerne kan beregnes på mange forskellige måder, og kan vise meget forskellige
resultater, alt efter hvilke forudsætninger der indregnes eller udelades. Hidtil har Børn og Unge anvendt den
beregning af normeringer, som Danmarks Statistik udarbejder. I indstillingen fra Socialistisk Folkeparti
nævnes ”forældrebevægelsens omsættertabel”. Da forudsætningerne er forskellige, kommer de to modeller
til forskellige resultater.
Med ønsket om en model med ”normeringer i børnehøjde” vil Børn og Unge se på begge modeller, samt
inddrage eventuelle andre modeller, og på den baggrund forsøge at udarbejde en model, som kommer så
tæt på den brugeroplevede normering i den enkelte daginstitution som muligt. Børn og Unge vil fremlægge
modellen på udvalgsmødet de 12.9.2022.
Opmærksomhedspunkter i modellen
Der er store forskelle mellem kommunerne ift. ledelse, organisering, støtteindsatser mv. som spiller ind på
normeringen. Ud over børnetallet og antallet af ansatte kan/skal der ved udarbejdelse af modellen tages
mange forhold i betragtning, herunder fx:
 den pædagogiske leders andel af tid til børn og tid til ledelse
 organiseringen af ledelsesunderstøttelse
 den ugentlige åbningstid
 andelen af deltidspladser
 omfanget af sociale normeringer
 omfanget af understøttende indsatser
 organisering af de administrative opgaver
 alder ved overgang til børnehave og til skole
 sygefravær
 børns fremmøde
 omfanget af særlige tilbud (døgnåbne pladser, aftenåbne pladser, allergivenlig børnehave…)
Det skal bemærkes, at det som led i aftalen om minimumsnormeringer blev aftalt, at ”Dagtilbudsportalen”
skal udvides og forbedres, så flere centrale informationer om de enkelte dagtilbud bliver gjort tilgængelige,
og der bliver mulighed for at sammenligne på tværs af kommuner. Med et forbedret datagrundlag skal det
bidrage til, at der fra 2023 kan opgøres normeringer på institutionsniveau.
Samtidig er det ønsket, at kommunerne arbejder hen i mod, at forældre får et lokalt indblik i den ”praktisk
oplevede normering”. For at understøtte dette, vil der fra central side blive udviklet et konkret redskab til
kommunerne. Det må forventes at dette redskab vil svare til den efterspurgte beregningsmodel for
normeringer i daginstitutioner.
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