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Økonomibilag til normeringsundersøgelse maj 2019 

 

Formålet med dette bilag er at beskrive de økonomiske konsekvenser af, at 

indføre minimumsnormeringer på henholdsvis 1:3 for vuggestuer og 1:6 for 

børnehaver. Beregningen tager afsæt i målingerne af medarbejdernes tilste-

deværelse sammen med børnene i løbet af de fem hverdage i uge 21-22. 

Som et supplement til normeringsundersøgelsen sammenlignes resultaterne 

med de ’officielle normeringsstatistikker’, der opgøres uden registreringer af 

tilstedeværelse. 

 

Normeringsundersøgelsen 

På baggrund af målingerne af medarbejdernes tilstedeværelse sammen 

med børnene beregnes normeringer i ½ times intervaller henover én uges 

åbningstid. De beregnede normeringer viser relativt store variationer i antal-

let af medarbejdere, som er tilstede sammen med børnene henover dagen 

såvel som mellem de 30 undersøgte afdelinger. 

 

Overordnet set viser normeringsundersøgelsen, at minimumsnormeringerne 

på henholdsvis 1:3 for vuggestuer og 1:6 for børnehaver opfyldes i ydertids-

punkterne af dagen, hvor der er få børn i institutionerne, mens institutionerne 

er relativt langt fra at leve op til minimumsnormeringerne midt på dagen, 

hvor der er flest børn tilstede. 

 

Set som et gennemsnit for de 30 institutioner henover den undersøgte uge, 

er der 1 voksen tilstede sammen med 3,7 vuggestuebørn, mens der er 1 

voksen tilstede sammen med 7,3 børnehavebørn. I gennemsnit er der såle-

des omkring 25 procent flere børn pr. voksen, både for de 0-2-årige og for 

de 3-5-årige, end de foreslåede minimumsnormeringer, når der ses på tiden 

sammen med børnene. 

 

Såfremt de 30 institutioner i undersøgelsen skulle tilføres personale, for at 

leve op til de foreslåede minimumsnormeringer på 1:3 og 1:6, ville det såle-

des være nødvendigt, at de fik tilført en fjerdedel ekstra pædagogisk perso-

nale. Hvis det forudsættes, at de nye medarbejdere bruger hele deres ar-

bejdstid tiden sammen med børnene og den undersøgte uge er et udtryk for 

en gennemsnitsuge, vil dette svare til, at de skulle ansætte 60 medarbejdere 

mere i alt eller 2 ekstra medarbejdere pr. institution i undersøgelsen under 

forudsætning af, at de er sammen med børnene fuld tid. Dette ville medføre 

merudgifter på knap 25 mio. kr. brutto (ca. 20 mio. kr. netto). 

 

Såfremt de ekstra medarbejdere er tilstede sammen med børnene i den 

fulde arbejdstid, kan de 30 institutioner - med dette løft af ressourcer – i 

gennemsnit - leve op til de foreslåede minimumsnormeringer. Der vil fortsat 

kunne være variationer i normeringerne henover dagen og mellem institutio-

nerne, men i gennemsnit, vil det være muligt at overholde minimumsnorme-

ringer ’på gulvet’ på henholdsvis 1:3 for vuggestuer og 1:6 for børnehaver. 
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Med en forudsætning om, at institutionerne, der har deltaget i undersøgel-

sen, udgør et repræsentativt gennemsnit for alle institutioner i Aarhus og den 

undersøgte uge er et udtryk for en gennemsnitsuge, kan dette skaleres op til 

kommuneniveau. På baggrund af børnetallet i de 30 institutioner i undersø-

gelsen, udgør de ca. 8,6 procent af kommunens institutioner. Omregnet vil 

der være behov for at ansætte omkring 690 flere pædagogiske personaler i 

Aarhus samlet set, igen med den urealistiske antagelse, at de er sammen 

med børnene fuld tid. Dette svarer til en merudgift på ca. 270 mio. kr. brutto 

(ca. 220 mio. kr. netto). 

 

Det beregnede nødvendige budgetløft garanterer ikke overholdelse af mini-

mumsnormeringer i dagtilbuddene. Det er et udtryk for, hvad der mindst skal 

til for at normeringerne overholdes i gennemsnit. Der er bl.a. ikke taget høj-

de for, at det tilførte personale også holder pauser, går til møder mv. Samti-

dig er der et lokalt råderum, hvor dagtilbudslederen prioriterer ressourcerne 

mellem afdelingerne og mellem løn og øvrig drift mv. 

 

I forhold til denne type normeringsundersøgelse, hvor der ses på de ansat-

tes tid sammen med børnene kan normeringerne også forbedres ved at øge 

personalets tid sammen med børnene og reducere tiden til andre opgaver 

mv. Den gennemførte undersøgelse fortæller ikke om, hvor meget af ar-

bejdstiden personalet er sammen med børnene og hvilke opgaver de løser i 

den øvrige tid, hvorfor dette spor ikke forfølges yderligere for nuværende. 

 

De 270 mio. kr. er således et udtryk for niveauet i dagtilbuddene i dag i for-

hold til de beskrevne minimumsnormeringer, men om det lige er det præcise 

tal, er sværere at fastslå. 

 

Set i forhold til alderssammensætningen af de indskrevne børn, fordelingen 

mellem deltids- og fuldtidspladser samt budget pr. barn er der ikke store 

afvigelser mellem gennemsnittet for de 30 institutioner og gennemsnittet på 

kommuneniveau, hvorfor det godt kan forsvares at skalere stikprøven til 

kommuneniveau i forbindelse med de økonomiske betragtninger. 

Budgettet tildeles dagtilbuddet på baggrund af de indskrevne børn og det er 

dagtilbudslederens opgave at prioritere budgettet mellem afdelingerne. 

Sammenligningen af budgetter på institutionsniveau er gjort på baggrund af 

tildelingsmodellerne, der er ikke taget højde for dagtilbudslederens priorite-

ringer. 

 

’De officielle normeringsstatistikker’ 

Af normeringsstatistikken fra Danmarks Statistik, der også gengives i KL’s 

rapport ’Kend din kommune’, fremgår normeringerne fordelt på landets 

kommuner for henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige. 
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Disse udgivelser viser, at der i Aarhus i gennemsnit er 1 voksen til 3,0 børn 

for de 0-2-årige og 1 voksen til 6,2 børn for de 3-5-årige i 2017. 

 

Som det ses, ligger normeringstallene for Aarhus ganske tæt på henholdsvis 

1:3 for vuggestuer og 1:6 for børnehaver, mens der er en større afvigelse til 

de beregninger, der er beregnet på baggrund af normeringsundersøgelsen. 

Forskellen i de beregnede normeringer skyldes, at der er tale om to forskel-

lige opgørelser af normeringer. 

 

I den gennemførte normeringsundersøgelse i Aarhus ses på, hvor meget tid, 

det pædagogiske personale er sammen med børnene og hvor meget børne-

ne faktisk er fremmødt i institutionen, mens normeringerne fra Danmarks 

Statistik beregnes på baggrund af, hvor meget personale, der er ansat og 

hvor mange børn, der er indskrevet. I normeringsstatistikken fra Danmarks 

Statistik ses således ikke på, hvor meget af arbejdstiden det pædagogiske 

personale tilbringer sammen med børnene, ligesom ledere indgår med fuld 

tid i opgørelsen fra Danmarks Statistik, hvor det kun er deres reelle tid sam-

men med børnene, der indgår i normeringsundersøgelsen i de 30 institutio-

ner. 

 

For at opnå normeringer på henholdsvis 1:3 for vuggestuer og 1:6 for bør-

nehaver med beregningsmetoden anvendt af Danmarks Statistik, er det 

nødvendigt at tilføre dagtilbudsområdet 33 fuldtidsstillinger i alt svarende til 

ca. 13 mio. kr. brutto (ca. 10 mio. kr. netto), når ledere medregnes med fuld 

tid i opgørelsen. Såfremt ledere ikke medregnes i normeringen, er det nød-

vendigt at tilføre yderligere 335 fuldtidsstillinger svarende til ca. 145 mio. kr. 

brutto (ca. 120 mio. kr. netto) for at opnå normeringer på henholdsvis 1:3 og 

1:6. 


