
 
FAKTA OM: Børn og unge 0 - 6 år 
 

Beskrivelse af brugere Børn i alderen 6 mdr. frem til skolestart og deres familier.  

 

Kommunen har én dagpleje og 12 daginstitutioner, hvoraf 7 har 

vuggestueafdeling - derudover 1 såkaldt landsbyordning, hvor 

børnehave og SFO er integreret.  

 

Antal børn fordelt på dagtilbud – 2021 

Dagtilbud Antal 

Dagpleje 520 

Vuggestue 217 

Børnehave 1.332 

Privat pasning 75 

 

 

Beskrivelse af opgaver Stort set alle børn i alderen 0-6 år går i dagpleje, vuggestue eller 

børnehave hver dag. Det giver dagtilbuddene en unik rolle i 

forhold til at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling. 

 

Kerneopgaven er at fremme børns trivsel, læring, udvikling og 

dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor 

legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et 

børneperspektiv. 

 

Forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet har en markant 

positiv betydning for især børn fra hjem, hvor forældrene ikke i 

tilstrækkelig grad kan stimulere og støtte børnene. Gode 

dagtilbud bidrager derfor til, at flere børn får et liv, hvor de har 

mulighed for at forfølge deres mål og drømme. 

 

Opgaverne på området varetages ud fra dagtilbudsloven, hvis 

overordnede formål er at give børn omsorg og understøtte det 

enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage 

til, at børn får en tryg opvækst. Dagtilbuddet skal desuden give 

børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse 

af demokrati. I samarbejde med forældrene skal dagtilbuddet 

sikre en god overgang fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til 

skole ved at udvikle og understøtte børnenes grundlæggende 

kompetencer og lysten til at lære. 

 

Eksempler på konkrete opgaver for daginstitutionsafdelingen: 

 

 Understøtte dagtilbuddene i at udvikle kvaliteten i den 

pædagogiske praksis. Herunder opfølgning på de 



pædagogiske læreplaner og kortlægningen af den 

pædagogiske kvalitet med PotentialeProfilen 

 Tilsyn af kommunale og private dagtilbud samt private 

passere 

 Udarbejdelse af kvalitetsrapport 

 Afregning af institutionernes normeringer 

 Pladsanvisning og beregning af økonomisk friplads 

 Ansættelse og opfølgning på pædagogisk assistent elever  

 

På dagtilbudsområdet er der ansat 3 personer i pladsanvisningen, 

en økonomisk/administrativ medarbejder og en 

udviklingsmedarbejder til at understøtte dagtilbuddene. 

Nøgletal og økonomi De samlede bruttodriftsudgifter for Dagtilbudsområdet er i 2021 

på 252.800.000 kr. 

 

Forældrebetalingstakster - 2021 

Pasningstilbud Forældrebetaling pr. 

måned i 11 måneder 

Dagpleje fuldtid 2.956 kr. 

Dagpleje, 30 timer ved barsel 2.155 kr. 

Vuggestue fuldtid 3.331 kr. 

Vuggestue, 30 timer 2.428 kr. 

Vuggestue, 4-dages modul 2.831 kr. 

Børnehave fuldtid 2.005 kr. 

Børnehave, 30 timer 1.462 kr. 

Børnehave, 4-dages modul 1.704 kr. 

 

 

Beskrivelse af medarbejderne 

på området 

Ansatte på dagtilbudsområdet 

(opgjort i fuldtidsstillinger - 2021) 

Stilling Antal 

Dagtilbudsledere 13 

Pædagoger 166 

Pædagogiske Assistenter 23 

Pædagogmedhjælpere 81 

Dagplejekonsulenter 7 

Dagplejere 124 

Pædagogstuderende 18 

PA-elever 13 

 

Derudover er der køkkenpersonale, pedeller, administrativ 

bistand m.v. 

Særlige udfordringer Nedslidte institutioner er fortsat en udfordring over de kommende 

år. Der er tale om både nybyggeri og renovering. 

 



Udviklingen i børnetal, og bevægelsen mod etablering af flere 

vuggestuepladser, kan medføre betydning for 

medarbejdersammensætningen herunder antallet af dagplejere. 

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Byrådet har beslutningskompetence i forhold dagtilbudsområdets 

samlede økonomiske ramme og på principperne for den 

økonomiske tildeling til de enkelte enheder. Det er også byrådet, 

der fastsætter den takst, forældrene skal betale for en plads i 

dagtilbud,  

 

Den overordnede retning for arbejdet i kommunens tilbud for 

børn og unge 0-18 år fremgår af kommunens Børne- og 

Ungepolitik, der vedtages af byrådet.  

 

På dagtilbudsområdet har politikerne eksempelvis også 

indflydelse på, hvordan tilsynsrammen skal se ud, om alle børn 

skal sprogvurderes, hvor nye dagtilbud skal ligge, og størrelsen 

på det tilskud forældrene kan få til pasning af egne børn.  

 

 


