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Høringssvar – ”Udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnor-
meringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud)” 

     
Dansk Friskoleforening vil gerne takke for muligheden for at udtale sig om det foreliggende udkast.  
 
 
Bemærkninger vedrørende  ambitionen om et ”Styrket tilsyn med dagtilbud” 
Friskolerne bifalder et øget fokus på at tydeliggøre kravene til, hvad der ligger i tilsynsopgaven hos 
kommunerne og i forlængelse deraf stille skarpt på beskrivelse og offentliggørelse af kommunens 
tilsynsproces og deraf afledte tilsynselementer. Dette vil give privatinstitutioner og puljeordninger 
ved friskolerne øget transperans i forhold til, hvad man kan forvente af den tilsynspraksis, der er i 
kommunen og det kan være med til til at sikre et ensartet tilsyn – uanset juridisk ejerform. Samtidig 
giver det også forbedrede muligheder for at videndele, når der er åbenhed om kommunernes for-
skellige tilsynspraksis. Det fremgår allerede af eksisterende dagtilbudslov og vejledning, at kommu-
nerne skal offentliggøre rammerne for det eksisterende tilsyn. Samtidigt halter netop dette mange 
steder. Hvordan vil man sikre, at dette forhold reelt ændres fremadrettet? 
 
Vi er også tilfredse for det øgede fokus på dialog mellem tilsynsmyndighed og dagtilbuddet ift. at 
anvende observationerne konstruktivt. Et dialogbaserede tilsyn kan højne kvaliteten til gavn for 
børn og voksne og dermed sikre positiv udvikling på et pædagogisk fagligt grundlag. Samtidigt øn-
sker vi at påpege vigtigheden af at inddrage de involverede parter: forældre, ansatte og bestyrelser 
– og sikre børnenes perspektiv.  
 
Det fremgår af lovforslaget, at man vil vægte »uvildigheden«. Denne bestræbelse bifalder vi som 
frie skoler, men vi savner uddybning af, hvorledes dette kan ske. Vi forstår uvildigheden som en 
garant for den mangfoldighed, som dagtilbudsområdet er – og skal være – præget af. De børneha-
ver og vuggestuer, der er tilknyttet friskoler rundt omkring i hele landet er præget af stor diversitet 
i lighed med de friskoler, de er knyttede til. Denne præmis mener vi er afgørende vigtig at holde 
fast i, og dermed er tilsynets uvildighed helt central.  
 
Tiltaget med et rejsehold bifalder vi, men vi ønsker samtidigt en nærmere definition af rejseholdets 
opgaver og formål – og også meget gerne åbenhed for, at deltagere i rejseholdet kan bestå af andre 
end kommunale repræsentanter.  
 
Bemærkninger vedrørende ”minimumsnormeringer i daginstitutioner” 
Dansk Friskoleforening glæder sig over vedtagelsen af minimumsnormeringer på dagtilbudsomreå-
det, og at dette nu fastsættes i dagtilbudsloven. Vi har dog nogle betænkeligheder ved måden, 
hvorpå modellen er skruet sammen.  
 
Vi mener, der kan være en fare for, at ikke alle børn reelt oplever gevinsten ved minimumsnorme-
ringerne, idet disse kan opfyldes på tværs af den enkelte kommunes institutioner.  
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Derudover, som også gengivet i flere tidligere høringssvar, er det en væsentlig problemstilling for 
de private daginstitutioner på 0-2 årsområdet, at der ikke er lige forudsætninger for at implemen-
tere og leve op til kravet om minimumsnormeringerne, som der er i kommunen. Dette fordi det 
påtænkes, at finansieringen af minimumsnormeringerne opnås igennem driftstilskuddet – hvilket 
for netop denne gruppe af dagtilbud, bliver beregnet på baggrund af den gennemsnitlige budget-
terede driftsudgift pr. barn i et aldersvarende dagtilbud. Det betyder, at det normeringskrav, der 
stilles de private institutioner, er knyttet op på daginstitutioner som er omfattet af minimumsnor-
meringskravene, hvorimod driftstilskuddet beregnes på baggrund af både daginstitutioner og dag-
plejer (som ikke er omfattet af minimumsnormeringskravene). Vi har vanskeligt ved at se logikken 
i, at de private institutioner skal leve op til samme krav men med færre midler end de kommunale 
sammenlignelige institutioner. 
 
Det fremgår af lovforslaget, at Børne- og Undervisningsministeren skal kunne fastsætte regler om, 
hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbidnelse med minimumsnormeringerne. Vi beder om, 
at der er opmærksomhed på, at administrative opgaver afvejes i forhold til den tid, der går fra ker-
neopgaven: børnene. 
 
 
 
Med	venlig	hilsen	
på	foreningens	vegne	
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