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Normeringsundersøgelse fra 30. september til 4. oktober 2019 (uge 40) 
 
I uge 40 er det ekstra vigtigt, at registreringen af dit barns fremmøde her i institutionen 
registreres korrekt i komme-gå-systemet. Læs her mere om hvorfor. 
 
 
Kære forældre! 
 
I uge 40 deltager vi i en undersøgelse af, hvor mange voksne, der reelt er omkring 
børnene i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Aarhus Kommune.  
 
30 institutioner er udvalgt til at være med, og dit barns institution er én af dem. 
 
Antallet af voksne med børnekontakt opgøres af den enkelte leder.  
Antallet sammenholdes med, hvor mange børn, der er i institutionen.  
 
Antallet af børn opgøres ved hjælp af komme-gå-systemet.  
 
Derfor er det vigtigt, at 
 

 I registrerer barnet som kommet, når I ankommer til institutionen, og 
 I registrerer barnet som gået, når I forlader institutionen igen. 

 
Hvis I som forældre bliver noget tid i institutionen i forbindelse med afhentning, så får 
vi den mest korrekte registrering, hvis I først trykker ”gået”, når I faktisk forlader institu-
tionen. 
 
På forhånd tak for jeres hjælp! 
 
 
Baggrunden for undersøgelsen 
Der er politisk opmærksomhed om antallet af voksne pr. barn. Der findes i forvejen 
nogle tal for, hvor mange der er ”på papiret”, men denne undersøgelse har til formål at 
sige noget om, hvor mange voksne der reelt er til stede blandt børnene i en uge i efter-
året 2019. Undersøgelsen er en gentagelse af en lignende undersøgelse i maj i år. 
Undersøgelsen gentages fordi antallet af børn i institutionerne varierer henover året. 
 
Stikprøven er udvalgt på en måde, så undersøgelsens resultat kan bruges til at sige 
noget om, hvordan det generelt ser ud i Aarhus Kommune med antal voksne pr. barn i 
vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Dermed kan undersøgelsen være 
med til at kvalificere debatten om normeringer på 0-6 årsområdet. 
 
Undersøgelsen gennemføres efter aftale med rådmand Thomas Medom, Børn og 
Unge, og Århus Forældreorganisation.   
  


