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Vejledning til indberetning - Normeringsundersøgelse II 
 

Denne vejledning er opbygget som en slags FAQ, der gerne skulle samle de oplysninger, I har brug for ifm. 
jeres indberetning til normeringsundersøgelse II.  

Vejledningen er inddelt efter oplysninger vedr.  

 registrering af fremmødte børn 
 registrering af personale med børnekontakt  
 det praktiske ifm. indberetningen online 

I er altid meget velkomne til at kontakte mig hvis I har yderligere spørgsmål eller andet. Mine oplysninger står 
nederst i vejledningen. 

 

 

Vigtige datoer: 

Undersøgelsen foregår i uge 40, 2019 (30. sep. – 4. okt.). 

Fristen for indberetning er sat til mandag d. 7. oktober. 

 

 

 

Registrering af fremmødte børn: 
 

Hvordan opgøres antal fremmødte børn? 

Børnenes fremmøde i institutionen opgøres på baggrund af forældrenes registrering i komme-gå-systemet.  

 

Hvad skal jeg hjælpe med ift. registrering af fremmødte børn? 

Vi håber, I vil være behjælpelige med at gøre forældrene i institutionen opmærksomme på 
normeringsundersøgelsen, at det er vigtigt, de registrerer deres børns fremmøde korrekt, og hvordan de gør 
det. 

I har fået tilsendt et brev, I kan bruge til at informere forældrene i institutionen om undersøgelsen og korrekt 
registrering.  

 

 

 



 

Registrering af antal personale med børnekontakt:  
 

Hvordan opgøres antal personale med børnekontakt? 

Det er den enkelte pædagogiske leders (eller stedfortræders) opgave at stå for registreringen.  

Antal personale, der er sammen med børnene, opgøres på baggrund af jeres skønsmæssige vurdering af 
den faktuelle arbejdsplan.  

Der registreres i intervaller af en halv time i hele åbningstiden, dvs. 6:30-17:00 (16:30 fredag). 
Medarbejderen tælles med, hvis medarbejderen har været sammen med børn (tid med børnekontakt) i 
hovedparten af den halve time.  

 

Hvad tælles med som tid med børnekontakt? 

Den fulde arbejdstid tælles med – på nær:  

 Sygdom, ferie, afspadsering 
 Kurser, uddannelse 
 Møder, pauser, frokost (uden børnekontakt) 
 Forberedelsestid, administrativt arbejde, forældresamtaler 
 Praktiske opgaver mv. (uden børnekontakt) 

Aktiviteter, som indebærer kontakt med minimum ét barn, skal tælles med som børnekontakt (fx 
sprogvurdering, oprydning, indkøb mv.). 

 

Hvilke personalegrupper skal tælles? 

Antal personale med børnekontakt opgøres delt på fire personalegrupper. 

Inddeling denne gang er anderledes end den inddeling, der var ifm. indberetningen til 
normeringsundersøgelsen i maj, hvilket bunder i et ønske om at kunne opdele på personalets 
uddannelsesbaggrund.  

 

De fire personalegrupper, der skal registreres særskilt, er:  

 Uddannede pædagoger (herunder fx også støttepædagoger, pædagogisk leder m.fl.) 
 Uddannede pædagogiske assistenter 
 Pædagogmedhjælpere og øvrigt personale 
 Pædagogstuderende, pædagogiske assistentelever samt ansatte i løntilskud 

 

Efter ønske på dagtilbudsledernetværksmødet 10. september 2019 vil der sidst i indberetningen være 
mulighed for at kommentere på, hvor mange ansatte i løntilskud, der evt. har været på arbejde – både i uge 
40, hvor normeringsundersøgelse II kører, samt om man havde ansatte i løntilskud med børnekontakt under 
normeringsundersøgelse I i maj. 



 

Er der andet, der skal indberettes? 

Sidst i indberetningen er der felter til at notere  

 ansatte i løntilskud med børnekontakt (for både uge 40 og for perioden under første 
normeringsundersøgelse). * 

 antal støttetimer tildelt til udsatte børn eller børn med handicap for uge 40 (dette blev også 
registreret i normeringsundersøgelsen i maj). 

 frivilligtimer med børnekontakt 
 evt. andre særlige forhold, der måtte gøre sig gældende for ugen. 

 

* I må gerne notere antal timer med børnekontakt for ansatte i løntilskud, hvis I kan huske det, men 
alternativt skal I bare notere det, I har tilgængeligt, fx blot antal ansatte i løntilskud med børnekontakt. Det 
vigtige er blot, som generelt i normeringsundersøgelsen, at I kun medtænker dem, der har børnekontakt. 

 

Hvad hvis vi har en atypisk uge i uge 40? 

Formålet med undersøgelsen er at få et billede af, hvordan virkeligheden ser ud i jeres institutioner i uge 40 
– vel vidende, at det kunne se anderledes ud en anden uge. Derfor skal I bare registrere hvordan billedet ser 
ud i den konkrete uge, også selvom I f.eks. er på tur eller lignende. Dog må I meget gerne notere det i feltet 
til særlige forhold. 

 

Hvad hvis vi låner personale fra andre institutioner? 

Da formålet er at undersøge, hvor mange voksne der er sammen med børnene, skal I også registrere 
voksne der normalt er ansat i en anden afdeling. I må dog gerne notere det i feltet til særlige forhold. 

 

Hvordan opgøres tid med hhv. vuggestue- og børnehavebørn for integrerede institutioner? 

For integrerede institutioner registreres antallet af personale sammen med hhv.  

 vuggestuegruppe  
 børnehavegrupper 
 blandede børnegrupper (dvs. børnekontakt med vuggestue- og børnehavebørn på samme tid) 

Under hver af disse registreres antal voksne fra hver af de fire personalegrupper, der er til stede. Det giver 
altså i alt 12 kategorier, der skal indberettes for. (Se billede af indberetningsskemaet længere nede). 

 

 

 

 



 

Det online indberetningsmodul: 
 

Hvordan foregår indberetningen rent praktisk? 

Indberetningsmodulet er lavet som en online survey. Den er i vid udstrækning den samme, som de fleste af 
jer brugte i maj. I maj fik I først et papirark til udfyldning, og derefter skulle I indtaste det i den online suvey. 
Denne gang er det besluttet at I blot taster direkte ind i den online survey, for at undgå dobbeltarbejde for jer.  

Derfor får I en mail med et personligt link til indberetningen. Gem mailen, så I kan komme ind i 
indberetningen igen.  

 

Hvornår er der frist for at indberette? 

Der er frist for indberetningen mandag d. 7. oktober.  

 

Hvad hvis jeg bliver forhindret i at indberette? 

Hvis I bliver forhindret i at foretage indberetningen kontakter I eller jeres stedfortræder mig hurtigst muligt på 
41 85 46 09 eller fmg@aarhus.dk, så vi kan finde en løsning.  

 

Hvordan er indberetningsmodulet bygget op?  

På første side i indberetningen skal I vælge den institution, I indberetter for. Det styrer, hvilke spørgsmål I får 
vist.  

Derefter er der en side, der gennemgår hvordan personalegrupper og personalets tid med børnekontakt 
opgøres – det er de samme oplysninger som står i denne vejledning. 

Herfra kommer I så til selve indberetningen. Der er en side for hver ugedag, bygget op som vist herunder:  

 



 

 

Der er dog tre gange så mange kolonner for de integrerede institutioner, da de fire personalegrupper både 
skal opgøres for vuggestuegrupper, børnehavegrupper og blandede børnegrupper. For de integrerede 
institutioner ser skemaet derfor sådan ud:  

 

 

Efter indberetningsskemaerne for hver af de fem ugedage kommer der en side med mulighed for at notere 
ansatte i løntilskud samt antal støttetimer (tildelt udsatte børn og børn med handicap), efterfulgt af en side 
med mulighed for at kommentere på øvrige særlige forhold.  

Herfra kommer I til en afsluttende side, hvor I gemmer og lukker jeres indberetning.  

 

Kan jeg gå til og fra indberetningen? 

Ja, indberetningen gemmer løbende de svar, du har tastet ind.  

Derfor kan du eksempelvis godt taste oplysningerne for mandag ind tirsdag morgen, og så gå ud af 
indberetningen igen. Næste gang du åbner via linket, kommer du automatisk til den side, du sidst var på, 
men du kan også klikke dig tilbage til de foregående sider.  

 

Kan jeg rette i mine svar? 

Ja, der er mulighed for at gå frem og tilbage mellem siderne og ændre i dine svar, hvis du fx opdager, du har 
lavet en fejl. (Du kan dog ikke klikke længere frem end du har indtastet oplysninger). 

 

Kontakt ved yderligere spørgsmål:  
 

Frida Mølgaard Gravesen, e-mail: fmg@aarhus.dk, mobil: 41 85 46 09 

 


