
Til Børne- og Undervisningsministeriet 
Att: Marie.kolind.christensen@uvm.dk 

20.12.2021 

Høringssvar vedr. ”Udkast til bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i dagsinstitu-
tioner” 

Dansk Friskoleforening vil gerne gøre opmærksom på, at vi ikke er på høringslisten, hvilket 
vi gerne vil være fremadrettet. Der er ca. 140 private dagtilbud tilknyttet foreningens 280 
medlemsskoler. Vi finder det derfor relevant at afgive høringssvar, da institutionerne er 
underlagt samme juridiske rammer som øvrige privatinstitutioner.  

Dansk Friskoleforening bemærker med tilfredshed de politiske beslutninger om øget fi-
nansering, øget normering og forventeligt dermed øget pædagogisk kvalitet i daginstitu-
tioner. Det er væsentligt, at udmøntningen af de afsatte midler håndteres så alle børn i 
forskellige typer af daginstitutioner får glæder af intentionerne bag de øgede normerin-
ger.  

Det er samtidig væsentligt, at den øgede finansiering gøres transparant i det konkrete 
beregningsgrundlag for daginstitutionernes tilskud og normeringer. Dansk Friskolefor-
ening ser derfor gerne, at det pålægges kommunerne at offentliggøre det konkrete be-
regningsgrundlag for kommunernes normeringer.  

Vi har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen, som den er sendt i høring: 

Af bekendtgørelsesudkastets § 3, stk. 1 fregår, at pædagogisk personale, der ikke er til-
knyttet en specifik daginstitution tæller med i opgørelsen af pædagogisk personale. Det 
er uklart, hvem der falder ned i denne kategori, men hvis det kan omfatte eksempelvis 
tilsynsførende, pædagogiske konsulenter mv., vil opgørelserne give et billede, som ikke 
afspejler antallet af voksne i den pædagogiske hverdag sammen med børnene. Det er vo-
res vurdering, at det vil give et skævt billede af den faktiske normering i den enkelte dag-
institution. 

Det fremgår videre af bekendtgørelsesudkastets § 3, stk. 1, at pædagogisk personale som 
varetager forskellige støttefunktioner i relation til børnene, samt pædagogisk personale 
ansat for kommunale midler til sociale normeringer, også tæller med i opgørelsen. Dansk 
Friskoleforening opfordrer til, at sådant personale opgøres særskilt, idet personalet of-
test ikke vil indgå i beregningsgrundlaget for tildeling af tilskud til ikke-kommunale dagin-
stitutioner og derfor ikke bør indgå i en sammenlignende opstilling mellem kommunale 
og ikke-kommunale daginstitutioner.  

Derudover fremgår det af bekendtgørelsesudkastets § 4, stk. 2, at barselsrelateret fravær 
ikke indgår i opgørelsen. Det bør overvejes om langvarrigt sygefravær ej heller bør indgå, 
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da dette med de foreslåede regler vil give en dobbelt repræsentation i data af et sæt ak-
tive hænder.  
 
Ift. opgørelsen af pædagogiske ledere, fremgår det af udkastets § 5, at pædagogiske le-
dere vægtes med 0,85. Dette vil igen give et skævt billede af virkeligheden, da der er stor 
variation i, hvor meget lederen indgår i det daglige konkrete pædagogiske arbejde med 
børnene i de forskellige institutioner.  
 
 
Med venlig hilsen 
på foreningens vegne 
 
Peter Bendix Pedersen       Søren Stein Brinck  
Formand         Sekretariatsleder 
 
 
 
 
 


