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Forklaring af nøgletal for dagtilbud
Børne- og Undervisningsministeriets Datavarehus
På Dagtilbudsportalen vises en række nøgletal og oplysninger om dagtilbud i landets kommuner. På siden ”Kommunale nøgletal for dagtilbud”
vises en række nøgletal om børn og personale i landets dagtilbud, og på
siden ”Institutioner nær dig” findes oplysninger om specifikke dagtilbud.
Desuden findes excelvisninger af nøgletallene på siderne ”Normering”
”Personale” og ”Børn”.
Specifikt om de enkelte institutioner
Institutioner nær dig viser en række oplysninger om specifikke institutioner, som kan søges frem ved indtastning af adresse. Siden dækker både
offentlige og private dagtilbud, herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejer. I det følgende forklares de forskellige typer af oplysninger, som siderne udstiller.
Forældrebestyrelse
Daginstitutioner er kendetegnet ved at have en forældrebestyrelse, jf. dagtilbudsloven. De har forskellige betegnelser i kommunerne, f.eks. klynge
eller område. Der kan være tale om en daginstitution med én anvisningsenhed, men ofte har en daginstitution flere anvisningsenheder.
Anvisningsenhed
Anvisningsenheder er det pasningssted, som det enkelte barn bliver anvist
til. Anvisningsenheden er det pasningssted, som i daglig tale/praksis omtales som en institution. Alle anvisningsenheder er knyttet til og administreret af en daginstitution med en forældrebestyrelse.
Hovedadresse
Anvisningsenhedens adresse. En anvisningsenhed kan have flere (fysiske)
adresser, men de vises ikke på siden.
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Ejerform
Daginstitutioner kan drives på forskellige måder. Ejerform angiver, hvorvidt en daginstitution på forældrebestyrelsesniveau er privatejet, kommunal eller selvejende.
Aldersgruppe
Der findes forskellige typer af dagtilbud. Dagtilbud for de 0-2 årige, dagtilbud for de 3-5 årige og dagplejer, hvor pasning foregår i dagplejers private hjem for et mindre antal børn.
Datakilde
Oplysningerne stammer fra Dagtilbudsregistret, som er ejet af Børne- og
Undervisningsministeriet og drevet af Styrelsen for IT og Læring. Dagtilbudsregistret er et autoritativt register, dvs. at det er obligatorisk for kommuner og private dagtilbud at registrere og ajourføre deres dagtilbud.
Børn og personale i dagtilbud
Kommunale nøgletal for dagtilbud og excelvisningerne viser en række
nøgletal om børn og personale i landets dagtilbud. Nøgletal kan fordeles
på årstal (fra 2017 og frem), pasningstilbud, region og kommune. I det
følgende forklares de nøgletal, som vises på siderne.
Helårsbørn inkl. dagpleje
Helårsbørn inkl. dagpleje omhandler børn i alderen 0 år til skolestart, som
går i dagpleje eller daginstitution. Opgørelsen beregnes ud fra timer pr.
uge, barnet har været indmeldt i et dagtilbud i løbet af et år. Det vil sige,
at to fuldtidsindskrevne børn, der hver især er indskrevet et halvt år, tilsammen tæller som ét fuldtidsomregnet barn. Data kan opdeles efter år,
region og kommune. Helårsbørn inkl. dagpleje kan opgøres tilbage til 2017
og frem.
Data stammer fra Danmarks Statistiks dagtilbuds- og normeringsstatistik.
Helårsbørn uden dagpleje
Antallet af helårsbørn uden dagpleje beregnes ud fra timer pr. uge, barnet
har været indmeldt i en kommunal eller selvejende institution i løbet af et
år. Opgørelsen viser dermed udelukkende børn indskrevet i daginstitutioner og ikke dagpleje. Data kan opdeles efter år, region og kommune. Helårsbørn uden dagpleje kan opgøres tilbage til 2018 og frem.
Data stammer fra Danmarks Statistiks dagtilbuds- og normeringsstatistik.
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Børn ved nedslag
Opgørelsen over børn ved nedslag dækker over antallet af børn (dvs.
ikke fuldtidsomregnet), som går i et dagtilbud per 1. oktober. Opgørelsen
dækker udelukkende børn fra kommunale og selvejende institutioner.
Data stammer fra Danmarks Statistiks registre, hvor kommunerne årligt
indberetter børneoplysninger til Danmarks Statistik. Opdateres typisk
oktober/november.
Data kan opdeles efter pasningstilbud (dagpleje, 0-2 år, 3-5 år), kommune og år. Børn ved nedslag kan opgøres tilbage til 2018 og frem.
Enkelte børn er indskrevet i mere end ét dagtilbud d. 1. oktober, men de
indgår kun én gang. Der er enkelte børn, der d. 1. oktober ikke har et
cpr-nummer. Disse børn er medtaget i data, selvom vi ikke kan sikre, at
de indgår i data mere end én gang. Det vurdereres dog som en lille fejlkilde.
Andel børn med udenlandsk herkomst
Børn, som er indvandrere eller efterkommere, indgår i gruppen af børn
med udenlandsk herkomst. Dvs. ingen af barnets forældre er både danske
statsborgere og født i Danmark. Data kan opdeles efter år, region og kommune. Andel børn med udenlandsk herkomst opgøres tilbage til 2017 og
frem.
Data stammer fra Danmarks Statistiks dagtilbudsstatistik kombineret med
data om indvandrere og efterkommere.
Børns alder ved oprykning til børnehave
Børnenes alder ved oprykning til børnehave vises på kommuneniveau.
Opgørelsen viser de kommunale regler for oprykning af børn til børnehave. Opgørelsen viser dermed ikke den gennemsnitlige alder for kommunens børn, når de stopper i dagpleje/vuggestue. Nogle kommuner
rykker børn op til børnehave på datoen, hvor børnene når den angivne
alder, og andre kommuner den 1. i måneden, hvor de bliver den angivne
alder. Der kan dermed være en afvigelse på børnenes starttidspunkt i
børnehave på ca. 15 dage mellem nogle kommuner. Opgørelsen dækker
udelukkende børn fra kommunale og selvejende institutioner samt dagpleje og ikke private dagtilbud.
Børns alder ved oprykning til børnehave opgøres tilbage til 2017 og
frem. Bemærk, at data i dashboards kun vises tilbage til 2018.
Data stammer fra Danmarks Statistiks registre, hvor kommunerne årligt
indberetter oprykningsalder til børnehave.
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Børns alder ved afslutning af børnehave
Børnenes alder ved afslutning af børnehave vises gennemsnitligt for hele
landet samt på kommuneniveau. Opgørelsen viser, hvilken alder børnene
har, når de stopper i det sidste pasningstilbud, de har været indskrevet i,
inden de starter i skole. Opgørelsen viser dermed ikke, hvad børnene laver i mellemperioden, fra de stopper i børnehave, til de starter i skole.
Opgørelsen dækker udelukkende børn fra kommunale og selvejende institutioner samt dagpleje og ikke private dagtilbud. Børn, der ikke har et
cpr-nummer eller en gyldig slutdato medtages ikke i beregningen. Gennemsnitlig alder ved afslutning af børnehave kan opgøres tilbage til 2019
og frem.
Data stammer fra Danmarks Statistiks registre, hvor kommunerne årligt
indberetter børneoplysninger. Opdateres typisk oktober/november.
Normering, antal børn pr. voksen
Data stammer fra Danmarks Statistiks registre over personale i danske
dagtilbud, som indsamles årligt fra kommunernes og dagtilbuddenes administrative systemer og månedligt fra Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor (KRL). Samt Danmarks Statistiks register over børn i
danske dagtilbud, som indsamles årligt fra kommunerne. Opdateres typisk oktober/november.
Normeringer angiver antallet af børn pr. voksen og opgøres som et årligt
gennemsnit på kommuneniveau. Der beregnes normeringer for tre former for dagtilbud: 0-2 årige, 3-5 årige og dagpleje.
Normeringer udregnes ved at:
1) Antallet af 0-2 årige fuldtidsbørn udregnes ud fra børnenes fuldtidsgrad.
2) Antallet af fuldtidspersonaler udregnes ved at vægte personaler efter
deres fuldtidsgrad og deres stillingsbetegnelse.
3) Antal fuldtidspersonaler fordeles af den kommunale fordelingsnøgle.
Denne fordeler ansat pædagogisk personale ud på børnenes aldersgrupper. Kommunen indberetter årligt en ny fordelingsnøgle til DST.
4) Antallet af fuldtidsbørn divideres med antallet af fuldtidspersonaler.

Det samme gøres for de 3-5 årige og dagpleje.
Normeringer opgøres tilbage til 2017 og frem. Ønskes en detaljeret metodebeskrivelse se: Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner.
Personale ved nedslag
Opgørelsen over personale ved nedslag, dækker over antal personer, ikke
fuldtidsomregnede, som arbejder i et dagtilbud per 1. oktober Det er kun
personale, som helt eller delvist har pædagogiske opgaver i relation til børnene, som inkluderes i opgørelsen. Det vil sige, at køkkenpersonale, rent
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administrativt personale og lignede frasorters. Personale, som er ansat efter serviceloven til at yde støtte, frasorteres. Centralt placerede ledere, som
typisk er ledere for ledere, frasorteres også.
Centralt placeret støttepersonale (fx støttepædagoger) og vikarer indgår i
opgørelsen.
Personalet indgår kun en gang, også selvom de har været ansat i flere kommuner d. 1. oktober. Dette medfører, at de kommunale tal summerer til
landstallet. I tilfælde, hvor personale er ansat i flere kommuner d. 1. oktober, indgår de i det dagtilbud, hvor de er ansat flest timer per uge. Hvis de
er ansat lige mange timer flere steder, indgår de i kommunen, hvor de har
den længste ansættelsesperiode. Der er få personaler, der d. 1. oktober ikke
har et cpr-nummer, og de er medtaget i data, selvom vi ikke kan sikre, at
de indgår i data mere end én gang. Det vurdereres dog som en lille fejlkilde.
Data kan opdeles efter personaletype (dagpleje og daginstitution), år og
kommune. Personale ved nedslag kan opgøres tilbage til 2018 og frem.
Data stammer fra Danmarks Statistiks dagtilbuds- og normeringsstatistik.
Uddannelsessammensætning blandt personalet i dagtilbud
Data stammer fra Danmarks Statistiks registre over personale i danske
dagtilbud, som indsamles årligt fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer og månedligt fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Opdateres typisk oktober/november.
Uddannelsessammensætningen angiver personalets højest fuldførte pædagogiske uddannelse fordelt på uddannelseskategorierne:
1.
2.
3.
4.
5.

Pædagoguddannet
Pædagogisk assistentuddannet
Anden pædagogisk uddannelse
Pædagogstuderende/PAU-elever
Ingen pædagogisk uddannelse.

Der korrigeres efter ugentlige timetal og andel af året ansættelsen dækker.
Er person A pædagoguddannet og ansat på halvtid, vil denne tælle som ½
pædagoguddannet. Ligeledes vil person B, som er pædagoguddannet og
ansat på fuldtid i et kvart år, kun tælle som en ¼ pædagog.
Uddannelsessammensætningen opgøres årligt som et gennemsnit på kommuneniveau. Uddannelsessammensætningen kan opgøres tilbage til 2019
og frem.
Personalets alder
Personalets alder viser den gennemsnitlige alder fordelt på personaletype
(enten daginstitution eller dagpleje) for hele landet samt på kommuneniveau. Bemærk, at hvis der ikke fordeles på personaletype vises gennemsnitsalder for personale i daginstitution. Personalets alder kan opgøres tilbage til 2018 og frem.
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Data stammer fra Danmarks Statistiks dagtilbuds- og normeringsstatistik.
Datakilde
Til beregning af normeringer er der anvendt data fra Dagtilbudsregistret
og Danmarks Statistik. Data om dagtilbud stammer fra Dagtilbudsregistret, som er ejet af Børne- og Undervisningsministeriet og drevet af Styrelsen for IT og Læring. Data om børn og personale stammer fra Danmarks Statistiks registre over børn og personale i danske dagtilbud. Opgørelser vedr. børn og personale i dagtilbud opdateres én gang årligt, når data
bliver tilgængeligt hos Danmarks Statistik.
Support
Hvis du har spørgsmål til et konkret dagtilbud, kan du kontakte dagtilbuddet direkte. Dagtilbuddets kontaktoplysninger findes på siden ”Institutioner nær dig”.
Styrelsen for IT og Læring (STIL) yder support for kommuner og dagtilbud i forhold til den tekniske udformning, præsentationen på portalen,
samt muligheden for at indberette oplysninger om daginstitutioner og
enheder.
Hvis du har brug for at kontakte STIL kan du oprette en support-henvendelse her: Indberetning support - Support - Service Desk (stil.dk) eller på telefon 3587 8300 (mandag – fredag kl. 8.00-15.00).
Danmarks Statistik yder supportfunktionen i forhold til de registerdata,
der indgår på portalen, f.eks. om normeringer.
Kontakt: bmn@dst.dk eller tlf. 39 17 37 58.
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