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Børn & personale i dagtilbud
Børn i dagtilbud
Opgørelsen omhandler børn i alderen 0 år til skolestart, som enten går i dagpleje eller
daginstitution efter dagtilbudslovens kapitel 3, samt landsbyordninger efter
folkeskoleloven § 24a.
Børnene aldersopdeles på dagpleje, daginstitution til børn i alderen 0 – 2 år samt 3 år til
skolestart på baggrund af opskrivningsenhed og alder.
For kommuner som f.eks. har tværgående daginstitutioner, landsbyordninger (folkeskole
og dagtilbud under fælles ledelse) mv. med en sammensat aldersgruppe hen over
skolestartstidspunktet, opdeles børn ud fra oprykningstidspunktet til SFO.
Alle børn opgøres i fuldtidspladser. Det vil f.eks. sige, at to fuldtidsindskrevne børn, der
hver især er indskrevet et halvt år, tilsammen tæller som én fuldtidsplads/et fuldtidsbarn.
Kilde: Danmarks Statistik

Daginstitutioner
En daginstitution kan optage børn i alderen 0 år til skolestart. Daginstitutionen kan
eksempelvis være målrettet børn i 0-2 års alderen, 3 år til skolestart, eller daginstitutionen
kan være målrettet hele aldersgruppen (0 år til skolestart).
En daginstitution består nogle gange af flere enheder. En daginstitution med flere enheder
er typisk kendetegnet ved, at enhederne ligger fysisk adskilt fra hinanden, hvor de
pågældende enheder har fælles ledelse og én fælles forældrebestyrelse.
Kilde: Børne- og Socialministeriet

Normering – antal børn pr. voksen
Normeringen udtrykker antallet af indskrevne børn i forhold til antal voksne ansat til at
udføre pædagogisk arbejde.
Normeringen beregnes ved at dividere antallet af fuldtidsindskrevne børn med antallet af
fuldtidsansatte personaler inden for hver pasningstype hhv. dagpleje, daginstitution 0-2 år
og daginstitution 3 år til skolestart. Normeringen er således et udtryk for, hvor mange børn
én fuldtidsansat (teoretisk set) passer. I beregningen af normeringen for daginstitution 0-2
år og daginstitution 3 år til skolestart indgår kun kommunale og selvejende
daginstitutioner. Privatinstitutioner og puljeordninger indgår ikke i normeringsstatistikken.
Normeringerne er beregnet af Danmarks Statistik og forefindes kun på kommunalt niveau
og ikke på institutions- eller enhedsniveau.
”Gennemsnit på tværs af kommuner” er et vægtet gennemsnit ud fra antal indskrevne
børn i landets kommuner.
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Læs mere om udviklingen af gennemsnittet på tværs af kommuner fra 2015 til 2017.
Kilde: Danmarks Statistik

Personale med pædagogisk uddannelse
Følgende uddannelser hører under definitionen personale med pædagogisk uddannelse:
o
o
o
o
o
o

Pædagogisk assistent og grunduddannelse (PAU/PGU)
Pædagog, professionsbachelor
Pædagog, MVU (ekskl. professionsbachelor)
Pædagogiske uddannelser uden nærmere angivelse
Pædagogik, MVU
Pædagogik, BACH, LVU og Ph.d.

Kvalifikationsregistret fra Danmarks Statistik danner baggrund for definitionen af personale
med pædagogisk uddannelse: Tryk her for at læse mere.
Tallet afspejler hvor stor en andel af personalet, som er ansat til at udføre pædagogisk
arbejde, der har en pædagogisk uddannelse.
Kilde: Danmarks Statistik

Andel af børn med anden baggrund end dansk
Børn i alderen 0 år til skolestart som er indvandrere eller efterkommere, indgår i
opgørelsen af børn med anden baggrund end dansk.
En person har dansk oprindelse, hvis han eller hun har mindst én forælder, som både er
dansk statsborger og født i Danmark. Hverken indvandrere eller efterkommere har en
forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Forskellen mellem
indvandrere og efterkommere er, at indvandrere er født i udlandet, mens efterkommere er
født i Danmark.
Opgørelsen af børn med anden baggrund end dansk udspringer af Danmarks Statistiks data
om indvandrere og efterkommere: Tryk her for at læse mere.
Kilde: Danmarks Statistik
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Specifikt om de enkelte daginstitutioner
Antal lukkedage om året
Lukkedage er defineret som almindelige hverdage, hvor en daginstitution eller enhed i en
daginstitution, holder helt eller delvist lukket.
Med almindelige hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt
den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). Der er tale om lukkedage,
hvis et barn ikke kan passes i den daginstitution eller enhed i en daginstitutionen, som
barnet er optaget i, og barnet derfor henvises til alternativ pasning.
Kilde: Registreret i portalen af kommunen eller den pågældende daginstitution

Åbningstider
Angiver daginstitutionens åbningstider.
Kilde: Registreret i portalen af kommunen eller den pågældende daginstitution

”Om daginstitutionen”
”Om daginstitutionen” vedrører udvalgte områder, som er særligt kendetegnende for
daginstitutionen.
Det omhandler blandt andet daginstitutionens værdigrundlag, pædagogiske profil, særlige
tiltag eller fokusområder, udearealer mv., som daginstitutionen finder særlige for
daginstitutionen.
Kilde: Registreret i portalen af kommunen eller den pågældende daginstitution
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Frokost i daginstitutioner
Daginstitutioner, som har en frokostordning
Alle visninger er baseret på de daginstitutioner, som har svaret på spørgsmålene om
frokostordning.
Daginstitutioner kan have forskellige typer af frokostordninger.
Frokostordningen kan enten indgå som 1) en fast del af dagtilbudsydelsen, som forældrene
ikke kan fravælge. Daginstitutionen kan også have en frokostordning, som 2)
forældrebestyrelsen eller forældrene i de enkelte enheder har mulighed for at fravælge
minimum hvert andet år.
Svaret ”Ja” afspejler de daginstitutioner, hvor 1) frokosten indgår som en del af
dagtilbudsydelsen, eller 2) daginstitutionen har en frokostordning, som minimum hvert
andet år kan fravælges, eller 3) daginstitutionen har fravalgt den kommunale frokost og
har i stedet etableret en forældrearrangeret frokostordning.
Svaret ”Nej” afspejler de daginstitutioner, hvor der ikke tilbydes frokost til børnene, men
hvor børnene skal have frokost med hjemmefra.
”Gennemsnit på tværs af kommuner” afspejler, hvor mange daginstitutioner, som har en
frokostordning.
Kilde: Informationer om frokostordninger og frokostmåltidernes indhold i daginstitutioner er
indsamlet via en survey udført af Danmarks Statistik Survey i efteråret 2018.

Daginstitutioner, som tilbereder hele frokosten i daginstitutionen
Svaret afspejler den andel af daginstitutioner med frokostordning, som tilbereder hele
frokostmåltidet i daginstitutionen.
Det er forskelligt fra daginstitution til daginstitution, hvorvidt frokostmåltidet tilberedes på
daginstitutionens matrikel. Nogle daginstitutioner tilbereder hele frokostmåltidet selv,
mens andre tilbereder dele af måltidet. Herudover er der daginstitutioner, som modtager
frokostmåltidet fra andre daginstitutioner, kommunale storkøkkener eller private
leverandører.
”Gennemsnit på tværs af kommuner” afspejler, hvor mange daginstitutioner som
tilbereder hele frokostmåltidet i daginstitutionen blandt daginstitutioner med
frokostordning.
Kilde: Informationer om frokostordninger og frokostmåltidernes indhold i daginstitutioner er
indsamlet via en survey udført af Danmarks Statistik Survey i efteråret 2018.

Daginstitutioner, som har mulighed for at servere halalslagtet kød
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Svaret afspejler de daginstitutioner, som har mulighed for at servere halalslagtet kød, når
der serveres kød som en del af frokostmåltidet. Halalslagtet kød er kød, som er slagtet
efter religiøse forskrifter.
Det bemærkes, at svaret er et øjebliksbillede af, hvad der på nuværende tidspunkt serveres
i daginstitutionen. Flere daginstitutioner giver udtryk for, at de gerne vil servere
halalslagtet kød, hvis det efterspørges.
”Gennemsnit på tværs af kommuner” afspejler, hvor mange daginstitutioner, der serverer
halalslagtet kød, når der serveres kød som en del af frokostmåltidet blandt daginstitutioner
med frokostordning.
Kilde: Informationer om frokostordninger og frokostmåltidernes indhold i daginstitutioner er
indsamlet via en survey udført af Danmarks Statistik Survey i efteråret 2018.

Daginstitutioner, som har mulighed for at servere vegetarisk frokost
Svaret afspejler de daginstitutioner, som har mulighed for at servere et specifikt tilberedt
vegetarisk frokostmåltid, også når der i øvrigt serveres kød som en del af frokostmåltidet.
Det bemærkes, at svaret er et øjebliksbillede af, hvad der på nuværende tidspunkt serveres
i daginstitutionen. Flere daginstitutioner giver udtryk for, at de gerne vil servere
vegetariske frokostmåltider hver dag for et barn, hvis det efterspørges.
Et vegetarisk måltid defineres ved, at måltidet er baseret på planter (fx frugt, grønt, korn,
bælgfrugter, nødder og frø) med eller uden supplement af mælkeprodukter og/eller æg. Et
vegetarisk måltid indeholder således hverken kød, fisk eller skaldyr.
”Gennemsnit på tværs af kommuner” afspejler, hvor mange daginstitutioner der serverer
et specifikt tilberedt vegetarisk frokostmåltid, når der serveres kød som en del af
frokostmåltidet blandt daginstitutioner med frokostordning.
Kilde: Informationer om frokostordninger og frokostmåltidernes indhold i daginstitutioner er
indsamlet via en survey udført af Danmarks Statistik Survey i efteråret 2018.

Andel af frokostmåltidet der er økologisk
Svaret afspejler hvor stor en andel af frokostmåltidet, der er økologisk.
Daginstitutionerne har kunnet vælge mellem fem svarkategorier: 1) mindre end 30 %, 2)
30-60 %, 3) 60-90 % eller 4) 90-100 % og 5) ved ikke/ikke opgjort. Det er op til
daginstitutionen selv at vurdere, hvilken en af kategorierne de i overvejende grad tilhører.
Kan daginstitutionen ikke oplyse andelen af økologi for frokostmåltidet, oplyses det i
stedet, hvor stor en andel af madindkøbene, der er økologiske.
”Gennemsnit på tværs af kommuner” afspejler, hvor mange daginstitutioner hvis
frokostmåltid minimum består af 60 % økologi blandt daginstitutioner med frokostordning.
Kilde: Informationer om frokostordninger og frokostmåltidernes indhold i daginstitutioner er
indsamlet via en survey udført af Danmarks Statistik Survey i efteråret 2018.
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Support
Spørgsmål og support
Hvis du har spørgsmål til et konkret dagtilbud, kan du kontakte dagtilbuddet direkte.
Dagtilbuddets kontaktoplysninger findes på overblikssiden.
Styrelsen for It og Læring (STIL) yder support for kommuner og institutioner i forhold til
den tekniske udformning, præsentationen på portalen, samt muligheden for at indberette
oplysninger om frokost, lukkedage og åbningstider.
Hvis du har brug for at kontakte STIL kan du oprette en support-henvendelse her:
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/create/58 eller på tlf. 35 87 83 00
(telefontid mandag –torsdag: kl. 8-16 og fredag: kl. 8-14).
Danmarks Statistik yder supportfunktionen i forhold til de registerdata, der indgår på
portalen, f.eks. om oplysninger om institutioner, normeringer og frokostordninger.
Kontakt: boernepasning@dst.dk eller tlf. 39 17 39 90.
Børne- og Socialministeriet kan kontaktes ved spørgsmål af mere generel karaktér.
Kontakt: dagtilbudsportalen@sm.dk eller tlf. 33 92 93 00
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