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Høringssvar vedr. ”Udkast til bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsom-
rådet” 

     
Dansk Friskoleforening vil gerne takke for muligheden for at udtale sig om det foreliggende udkast.  
 
Vi deler ambitionen i den politiske aftale om minimumsnormeringer af 5. december om at ”Dan-
mark skal være det bedste land at være barn i”. Vi er derfor glade for den foreliggende politiske 
aftale, som indebærer, at de frie- og private daginstitutioner er omfattet af aftalen og dermed også 
gives mulighed for at understøtte og bidrage til opfyldelsen af ambitionen. 
 
Vi har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen, men har nogle opmærksomhedspunkter og spørgs-
mål vedr. datainstruksen. 
 
Det fremgår af instruksen, at: ”Ændringer i dagtilbudsregisteret skal ske via de services (system til 
system), som Styrelsen for It og Læring (STIL) har udviklet. Det er kommunens eller det private dag-
tilbuds systemleverandør, som skal tilslutte systemet til dagtilbudsregisteret.” og i forlængelse 
heraf: ”Såfremt kommunen eller det private dagtilbud ikke har mulighed for at etablere en integra-
tion, vil det fx være muligt, at STILs Support bistår med manuelle opdateringer eller oprettelser af 
dagtilbud.” Betyder dette, at der vil være udgifter for den enkelte institution forbundet med at få 
lavet en integration til dagtilbudsregistret? Og hvem afholder i så fald denne udgift? 
 
Hertil kommer, at hvis datainstruksen skal være forståelig for institutionerne, så bør der arbejdes 
med termerne og ligeledes bør en vejledning, der minimerer risikoen for fejl og misforståelser, 
overvejes. 
Et eksempel er ”Skema 1B: Anvisningsenhed” – der er som udgangspunkt ikke anvisningsret til pri-
vate dagtilbud, hvorfor man kan komme i tvivl om relevansen af dette skema for private dagtilbud, 
og vi kan af datainstruksen ikke læse, at det ikke skulle være relevant. Vi anbefaler derfor, at der 
sikres en tydelighed i beskrivelse og ordlyd, så det gøres så let og ubesværet som muligt at forstå 
og udfylde oplysningerne - uden telefonisk support.  
 
Vi mener, det er vigtigt at sikre smidighed i indberetningerne, så den administrative opgave balan-
ceres. Det vil være i tråd med intentionen bag minimumsnormeringerne, som netop handler om at 
sikre flere voksne, som kan være i nærkontakt med kerneopgaven: børnene.  
 
Med	venlig	hilsen	
på	foreningens	vegne	
	
Peter	Bendix	Pedersen		 	 	 	 	 	 Søren	Stein	Brinck		
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