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Dagplejen på vej 
– men hvorhen?
Et notat om omorganisering, kvalitets- 
og effektiviseringsmuligheder i dagplejen 
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Forord

Dette notat er udarbejdet af Børne- og Kulturcheffor-

eningens Dagtilbudsnetværk. Hensigten er at oplyse 

BKF’s medlemmer om, hvad de skal have med i deres 

overvejelser, når de skal rådgive deres politiske ud-

valg og kommunalbestyrelsen i forhold til dagplejen. 

Der kan være flere årsager til, at forældre vælger dag-

plejen som dagtilbud til deres 0-2-årige børn. Selve 

strukturen med en enkelt voksen, der passer et for-

holdsvist lille antal børn, er for nogle et roligt og over-

skueligt alternativ til vuggestuen og de integrerede 

institutioner. 

Forældre til børn med særlige behov kan også have 

glæde af dagplejen. Ord som nærhed, tryghed og 

genkendelighed indgår ofte i beskrivelser af dagple-

jen, og for nogle forældre er det vigtigt, at det er den 

samme person, der tager imod deres barn i dagtilbud-

det hver dag. 

Siden 1981 har dagplejen været ligestillet med dagin-

stitutionerne som dagtilbud. Da dagtilbudsloven fra 

2007 blev vedtaget, kom der nye og større krav til 

de opgaver, som dagtilbuddene skal løse for at un-

derstøtte børns trivsel, sundhed, udvikling og læring. 

Alle typer af dagtilbud for børn i alderen 0-6 år er 

omfattet af lovens krav om tilsyn og pædagogiske læ-

replaner m.m. Det gælder også for dagplejen, selv om 

det ikke altid opfattes således. Det kan skyldes, at der 

i nogle kommuner ikke har været det samme fokus 

på implementering af pædagogiske læreplansmål i 

dagplejen, som der har været på daginstitutionsom-

rådet. Det kan også skyldes, at dagplejere og foræl-

dre i praksis vægter det hjemlige miljø højere end at 

etablere pædagogiske læringsmiljøer for børnene. 

Den enkelte dagplejer kan derfor befinde sig i en si-

tuation, hvor der ikke altid er sammenhæng mellem 

lovkrav, forventninger og virkelighed. Kommunalbe-

styrelsen skal med andre ord tage stilling til:

 

•Dagpleje og/eller daginstitutionstilbud

•Kommunal og/eller privat dagpleje

•Tilskud til privat pasning 

•Norm for tilsyn og legestuevirksomhed, samt sam-

arbejde og samtænkning mellem dagpleje og dag-

institution. 

I dette notat skitseres de udfordringer, som dagplejen 

står overfor i dag. Udfordringer, som primært kredser 

om: 

 

•dagtilbudslovens krav om pædagogisk kvalitet 

•mangel på uddannelse blandt dagplejere, herunder     

pædagogisk viden om alders-gruppen 

•ændringer i overenskomsten i 2008 

•det generelle behov for at drive dagtilbud økono-

misk effektivt og med høj kvalitet 

•modeller for, hvordan den kommunale dagpleje 

kan drives. 
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Opsamling på BKF’s anbefalinger

Pædagogisk kvalitet

Dagtilbudsloven stiller samme krav til det pædagogi-

ske indhold, uanset hvor barnet er indskrevet. 

BKF anbefaler: 

•at der i alle kommuner indtænkes en omsætning 

af de politisk fastsatte mål og den pædagogiske læ-

replan for dagplejen til daglig praksis i det enkelte 

Det skal kommunerne overveje
I forbindelse med tilrettelæggelsen af dagtil-

budsstrukturen i en kommune, må kommunen 

inddrage følgende i sine overvejelser:

•pædagogisk kvalitet

•samarbejde om overgange fra dagpleje til 

daginstitution 

•forældreønsker

•kapacitetsbehovet i de lokale områder af kom-

munen

•økonomisk effektivitet

•dagplejepædagogernes opgaver og normering

•kompetenceudvikling for dagplejere

•lokale forhold, f.eks. politiske prioriteringer.

dagplejehjem, i vikarordningen og i legestuen.

•at kommunerne stiller høje krav til kompetence-

niveauet, når der ansættes nye dagplejere og op-

kvalificerer allerede ansatte dagplejere, således at 

dagplejerne i hele dagligdagen sikrer implemente-

ring af de pædagogiske læreplansmål og eventuelle 

lokale fastsatte indsats-områder.

Samarbejde om overgange

Det fremgår af dagtilbudslovens formål, at dagtilbud-

dene “skal skabe sammenhæng og kontinuitet mel-

lem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene 

sammenhængende og alderssvarende udfordrende 

for børnene” (citat fra dagtilbudslovens formålsbe-

stemmelse).

BKF anbefaler:

•at kommunerne indtænker et tæt samarbejde, 

som sikrer, at barnet oplever sammenhæng og 

tryghed i forbindelse med flytning fra dagpleje til 

daginstitution. Det kan eksempelvis ske ved, at de 

fagprofessionelle samarbejder ud fra en fælles 0 til 

18 års politik eller ved fælles pædagogiske forløb. 

•at dagplejen og daginstitutioner generelt knyttes 

tættere sammen for at sikre den pædagogiske kva-

litet og for at skabe sammenhæng i barnets insti-

tutionsliv. 



            7

•at man overvejer, om dagplejens pladser skal ind-

gå som specialpladser for 0 til 2-årige børn med 

særlige behov. Det kan give udbytte i kommuner, 

som ikke har de nødvendige specialtilbud. Det for-

udsætter, at dagplejerne har de fornødne kompe-

tencer og uddannelsesbaggrund.

Forældreønsker og politiske beslutninger

En række kommuner har valgt at planlægge deres 

dagplejekapacitet ud fra de ønsker, forældre har til 

0 til 2-års pladser i henholdsvis institutioner og dag-

pleje. Andre arbejder ud fra en politisk beslutning om 

en procent/et ønske om at anvende den ene eller and-

en type tilbud.

BKF anbefaler: 

•at kommunerne er opmærksomme på det poli-

tiske grundlag, som dagplejen er funderet på. Det 

kan være på grundlag af forældrenes ønsker om 

dagpleje eller daginstitutionstilbud. Det kan være 

en vurdering af de konkrete muligheder i et lokal-

samfund, eller det kan være ud fra et politisk ønske 

om at anvende bestemte institutionstyper.

Kapacitetsbehovet i de lokale områder

Frem til cirka 2005 blev dagplejen i mange kommuner 

anvendt som en fleksibel buffer, som let kunne udvi-

des eller indskrænkes alt efter det aktuelle behov.

BKF anbefaler:

•at der sker en afklaring af behovet for dagpleje-

pladser set i forhold til samlet kapacitet, økonomisk 

effektivitet og ønsker til den pædagogiske kvalitet. 

•at kommunerne er opmærksomme på at undlade 

at anvende dagplejen som buffer, men i stedet sik-

rer en kontinuerlig tæt tilpasning, der betyder, at 

alle pladser anvendes. 

•at dagplejepladserne konstant er fyldt op for at 

sikre en effektiv økonomisk udnyttelse af pladser-

ne.

Økonomisk effektivitet

Med de seneste overenskomstændringer kan dagple-

jen let blive en dyr dagtilbudsforanstaltning for 0 til 

2-årige børn.

BKF anbefaler: 

•at kommunerne opstiller beregninger, der viser, 

hvornår de forskellige ”break-even” punkter optræ-

der i forbindelse med dagplejeordningen. Eksem-

pelvis hvor mange tillæg for gæstepasning, der 

skal udbetales, før det er billigere at etablere en 

anden form for vikarordning; eller hvor mange ledi-

ge pladser, man faktisk betaler for i løbet af et år, 

som i stedet kunne etableres i en institution med 

fleksibel normeringsmodel.
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Dagplejepædagogernes opgaver

Kommunerne har meget forskellig standard for dag-

plejepædagogernes arbejdsopgaver – herunder deres 

deltagelse i det konkrete pædagogiske arbejde, samt 

løsning af øvrige kommunale opgaver.

BKF anbefaler: 

•at kommunerne er opmærksomme på, hvilke 

opgaver man ønsker, at dagplejeleder og dagpleje-

pædagoger skal løse inden for den tildelte lønsum 

eller normering; herunder om nogle opgaver med 

fordel kan løses af andre, eksempelvis ansatte i for-

valtningen. 

•at dagplejelederen er opmærksom på at præcise-

re, hvad der i den enkelte dagpleje er kerneopgaven 

for dagplejepædagogerne

Problemstillinger ift. overenskomsten

Der er et generelt behov for, at overenskomstparterne 

ved de kommende forhandlinger giver mulighed for, 

at kommunerne får lettere adgang til at tilrettelægge 

dagtilbudsstrukturen fleksibelt og ud fra lokale behov.

BKF anbefaler:

•at kommunerne får lettere adgang til at tilrette-

lægge dagtilbudsstrukturen fleksibelt og ud fra lo-

kale behov, hvor daginstitutioner og dagpleje kan 

tænkes tættere sammen, hvis det er et lokalt ønske. 

•at KL og FOA ved de kommende overenskomst-

forhandlinger får tilpasset overenskomsten til dag-

tilbudsloven samt aftalt en større fleksibilitet i for-

hold til antal modtagne børn og aflønning. 

•at KL og FOA beregner udgiften til den aftalte se-

niorordning og afgrænser ordningen. I disse og de 

kommende år ser det ud til, at forudsætningen for 

ordningen ændrer sig, idet dagplejerne fortsætter i 

jobbet, langt efter de er fyldt 60 år. Det medfører 

en stor ekstra udgift for kommunerne, som ikke er 

finansieret. 

•at overenskomsten åbner mulighed for at kunne 

samle legestuedage til længere forløb i forbindelse 

med fastlæggelse af en årsnorm. 

•at der kan indgås lokale aftaler om at kunne 

kombinere dagplejernes overenskomst med-mu-

lighed for at deltage i arbejdet i en daginstitution, 

eksempelvis hvis en dagplejer har ledige pladser.

Organisering

I forbindelse med en omorganisering eller omforde-

ling af økonomiske ressourcer til dagplejen kan en 

kommune ønske at anvende lovgrundlaget anderle-

des, end det er muligt i dag.

BKF anbefaler:

•at lovgivningen klart beskriver muligheden for at 

etablere legestueaktiviteter 

•at det skrives ind i dagtilbudsvejledningen, at det 

i højere grad er muligt at integrere dagplejen i en 

områdeinstitution, så det klart fremgår, at det er en 

mulighed.
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Tilknytning mellem en selvejende  
daginstitution og en kommunal dagplejer

I dag kan en selvejende daginstitution og en kommu-

ne aftale, at der etableres et tæt samarbejde mellem 

en kommunal dagplejer og institutionen. Alternativt 

skal den selvejende institution have godkendt en pri-

vat dagplejer og integrere den private dagplejer i den 

selvejende institution.

BKF anbefaler:

•at lovgivningen i højere grad giver mulighed for 

at kunne kombinere selvejende daginstitutioner og 

dagpleje

•at KL og FOA finder løsninger, som kommunerne 

kan anvende i den videre udvikling af området.

Fælles forældrebestyrelse

I forbindelse med tilknytning af en eller flere kommu-

nale dagplejere til en daginstitution er kommunen fort-

sat forpligtet til at lade dagplejens forældre indgå i en 

kommunal forældrebestyrelse for dagplejen. Dette kan 

virke begrænsende i forhold til et ønske om at udvide 

samarbejdet mellem den kommunale forældrebestyrel-

se for områdeinstitutionen og dagplejernes forældre.  

Principperne for det pædagogiske arbejde og samar-

bejdet mellem forældre og personale skal dermed be-

handles og vedtages i to forskellige fora, som herefter 

skal mødes for at drøfte og aftale de fælles forhold.

BKF anbefaler:

•at man lovgivningsmæssigt giver mulighed for, 

at en kommune kan etablere en fælles forældre-

bestyrelse. Denne skal have til opgave at varetage 

den samlede opgave for de konkrete børn, der går i 

henholdsvis områdeinstitutionens børnehuse og de 

tilknyttede/ansatte dagplejere.

Skattefradrag

I forbindelse med etablering af nye former for dagple-

jens integration med daginstitutioner er der behov for, 

at ministeriet vurderer de eksisterende regler for skat-

tefradrag for dagplejerne. Opgaven består i at finde en 

metode, hvor mulighederne for et tættere samarbejde 

mellem dagpleje og daginstitution ikke forhindres af 

skattetekniske regler.

BKF anbefaler: 

•at der findes en løsning, således at der eksem-

pelvis kan ske en beregning af skattefradrag per 

dag.
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Omkring 40 procent af de 0 til 2-årige børn, der går i 

et dagtilbud, var i 2012 indskrevet i dagplejen (cirka 

50.900 ud af 124.9001 - tal fra Danmarks Statistik). 

Dagplejen oplever i disse år et fald i antallet af ind-

skrevne børn. I perioden 2007 til 2012 faldt antallet af 

0 til 2-årige i dagplejen med godt og vel 14.600 børn 

(fra cirka 65.500 til cirka 50.900). 

 

I samme femårsperiode oplevede de integrerede insti-

tutioner en stigning på cirka 16.000 af 0 til 2-årige (fra 

cirka 44.400 til 60.400). Udviklingen kan hænge sam-

men med, at der er blevet født markant færre børn i de 

fem år, og at man fra politisk side i nogle kommuner 

har prioriteret vuggestuepladser for at efterkomme et 

stigende ønske blandt forældre.

 

Ser man på kommunerne hver for sig, er der stor for-

skel på, om det er dagplejen eller vuggestuen/integre-

rede institutioner, der er forældrenes og/eller kom-

munalbestyrelsens foretrukne form for dagtilbud. 

I Samsø Kommune er samtlige 46 børn i alderen 0 til 

2 år indskrevet i dagplejen (ud af de børn, der er ind-

skrevet i et dagtilbud)1. 

I Langeland Kommune er 158 ud af 162 0 til 2-årige 

indskrevet i dagplejen (98 procent), og i Brønderslev 

Kommune er 592 ud af 692 0-2-årige indskrevet i dag-

plejen (85 procent). 

1 Der er aktuelt igangsat et forsøg, hvor 6 til 7 børn er ind 

 skrevet i en af de eksisterende børnehaver. Forsøget eva- 

 lueres i efteråret 2014. 

Andelen af børn i dagpleje i dag

Altså tre eksempler på kommuner, hvor dagplejen 

er den højest prioriterede form for dagtilbud for 0 til 

2-årige. Dette kan f.eks. hænge sammen med de geo-

grafiske forhold mellem land og by. 

Omvendt er der også kommuner, hvor en meget lil-

le procentdel af børnene er indskrevet i dagplejen. I 

Frederiksberg Kommune rummer dagplejen f.eks. kun 

tre procent (92 ud af 2.874) af de 0 til 2-årige, og i 

Helsingør Kommune er det under to procent af de 0 til 

2-årige, der er indskrevet i dagplejen (18 ud af 979). 

Der er altså tale om et enormt spænd imellem kommu-

nerne. I nogle kommuner er dagplejen det primære el-

ler eneste dagtilbud til børn i 0 til 2-årsalderen, mens 

det i andre kommuner er en meget lille procentdel af 

de 0-2-årige, der er indskrevet i dagplejen.
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Dagplejens lovmæssige grundlag 

I dette afsnit gives en kort gennemgang 

af de væsentligste krav i dagtilbudslo-

ven, som dagplejen skal leve op til i dag. 

Som beskrevet indledningsvist er der 

med dagtilbudsloven fra 2007 sket sto-

re ændringer i den måde, man opfatter 

dagtilbuddenes rolle og opgave på – her-

under dagplejen. Mange dagplejere og 

dagplejepædagoger har defineret dagplejen 

som et sted med en særlig dagplejepædagogik. Det er 

i forhold til loven ikke tilfældet, da man skal leve op til 

de samme krav, som daginstitutionerne.  

Til gengæld er dagplejens rammer ganske anderledes 

end i en daginstitution. Rammen er kendetegnet ved, 

at dagpleje som udgangspunkt sker i dagplejerens 

eget hjem. Dagplejerne er som hovedregel alene om 

at varetage den pædagogiske opgave for fire børn. 

De fleste dagplejere er organiseret i dagplejegrupper, 

som mødes en gang om ugen i et legestuetilbud. 

Legestuetilbuddet er ikke beskrevet i loven, men er 

udviklet som praksis i hele landet. 

Formålsbestemmelser 

Overordnet beskrives der i dagtilbudsloven en ræk-

ke formål, som gælder for alle typer af dagtilbud og 

private pasningsordninger osv. Det gælder for eksem-

pel for alle tilbud til børn og unge, at tilbuddene skal 

sørge for at fremme trivsel, udvikling og læring (§ 1). 

Loven indeholder samtidig en række specifikke for-

målsbeskrivelser for dagtilbud til børn i alderen 0 år 

og frem til skolestart, som dagplejen hører under. 

Dagtilbuddenes fysiske rammer skal for eksempel 

være med til at fremme trivsel, udvikling, læring og 

sundhed hos børnene. Det samme skal det psykiske 

og det æstetiske børnemiljø i dagtilbuddene. 

Der stilles også krav til, at dagtilbuddene bidrager til 

børns læring ved at skabe oplevelser, leg og pædago-

gisk tilrettelagte aktiviteter. 

Dagtilbuddene skal desuden give børn forståelse for 

demokrati og medbestemmelse og bidrage til, at børn 

føler samhørighed og er integrerede i det danske sam-

fund m.m. For flere formålsbestemmelser henvises til 

§ 1 og § 7 i dagtilbudsloven. 

Generelt beskrives der med formålsbestemmelserne, 

at der i dag forventes langt mere af dagtilbuddene end 

den tidligere lovgivning og den generelle opfattelse af 

dagtilbud som et supplement til hjemmets opdragelse 

med tryg pasning og omsorgsydelse. 

Pædagogiske læreplaner 

Et af de pædagogiske arbejdsredskaber, som dagtil-

buddene skal benytte for at efterleve lovens formåls-

bestemmelser, er de skriftlige pædagogiske lærepla-

ner, som godkendes af kommunalbestyrelserne. 
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Formålet med læreplanerne er blandt andet, at dag-

tilbuddene sætter fokus på tidlig læring hos børnene. 

Læreplanerne udarbejdes for to aldersgrupper: 0 til 2 

år og fra 3 år til barnets skolestart. De pædagogiske 

læreplaner skal beskrive, hvilke mål dagtilbuddene 

har for børnenes læring inden for seks fastsatte lære-

planstemaer, og hvordan dagtilbuddene vil opnå disse 

mål (§ 8, 9 og 10 i dagtilbudsloven). 

I dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan 

samlet for alle dagplejehjem eller for distrikter, som 

den kommunale dagpleje er opdelt i.  

Tilsyn 

Dagplejen er omfattet af dagtilbudslovens krav om, at 

kommunen fører tilsyn med det pædagogiske indhold, 

økonomien, legepladssikkerheden, brandforhold, hy-

giejne og sundhed. 

Der kan være stor forskel på rammerne omkring til-

synet i de enkelte kommuner. Det kan man blandt 

andet læse ud af FOA’s rapport “Aktuelle udfordrin-

ger i dagplejen”2 fra 2013, som er lavet på baggrund 

af en spørgeskemaundersøgelse blandt dagplejele-

dere og områdeledere. 

84 af de 97 kommuner, der har dagpleje, er repræ-

senteret i undersøgelsen. Cirka hver fjerde leder 

(22 ud af 95) svarer i undersøgelsen, at man i deres 

kommune ikke har fastsatte retningslinjer for tilsy-

net i dagplejen. 

Der stilles ingen krav i dagtilbudsloven til, hvor ofte 

dagplejepædagogerne skal komme på besøg i dag-

plejen, eller om tilsynet skal foregå i hjemmet og/

eller i legestuen. 

Etablering og drift af dagpleje 

Dagplejerne er som hovedregel kommunalt ansatte 

– det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommu-

nen. Private dagplejere er dagplejere, der har indgå-

et en aftale om driften med kommunen. 

Derudover kan forældre få tilskud til privat pasning. 

Den private pasning godkendes af kommunen. Der 

er stor forskel på, hvilke indholdsmæssige krav og 

hvilket tilsyn, der lovgivningsmæssigt stilles til de 

forskellige typer af dagpleje og private pasningstil-

bud (se senere afsnit).

 

2 http://www.foa.dk/~/media/Afdelinger/Holstebro/PDF/Pdgog/ 

Pjecer/RapportAktuelleudfordringeridagplejenpdf.ashx 

”Tilsynet skal undersøge og vurdere, 
om tilbuddet i sin udformning bli-
ver udført på en økonomisk og fag-
ligt forsvarlig måde, herunder at det 
daglige pædagogiske arbejde lever 
op til de lovgivningsmæssige krav, 
der følger af dagtilbudsloven og an-
den lovgivning samt kommunens og 
dagtilbuddets egne mål og rammer”.

(Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtil-

bud 2009, kapitel 7, afsnit 3)
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De primære forskelle på dagplejen og daginstitutio-

ner er, at der i dagplejen passes et mindre antal børn, 

og at pasningen som udgangspunkt foregår i private 

hjem – som hovedregel i dagplejerens eget hjem. Dag-

pleje kan dog også etableres i andre velegnede loka-

ler i børnenes hjemlige miljø, fx i boligbebyggelse, 

bofællesskaber eller i et af børnenes hjem (jf. § 21 i 

dagtilbudsloven).  

Den enkelte dagplejer må passe op til fem børn ad 

gangen. Kommunalbestyrelsen kan dog give tilladelse 

til, at der passes op til 10 børn, hvis dagplejen vareta-

ges af mere end en dagplejer (§ 22).
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Organisering og arbejdsgange 

I dagtilbudsloven stilles der ingen krav til, hvordan 

dagplejere arbejder sammen i kommunen. De fleste 

kommunale dagplejere er organiseret i mindre dag-

plejegrupper sammen med andre dagplejere. Antal-

let af dagplejere i grupperne varierer, men som regel 

er der tale om fire til otte dagplejere i en gruppe, 

som afholder fælles legestue sammen, og som er 

tilknyttet en fælles dagplejepædagog/konsulent.

Legestue

De fleste kommunale dagplejegrupper mødes fast 

en dag om ugen i en lokal legestue. Her kan børne-

ne lege/være sammen med andre børn end dem, de 

normalt omgås. Dagplejerne kan samtidig udveksle 

erfaringer og inspirere hinanden. Legestuen danner 

også ramme om pædagogiske projekter og aktivi-

teter.

Af FOA’s rapport “Aktuelle udfordringer i dagplejen” fra 

2013 fremgår det, at 61 procent af kommunale dag-

plejere mødes i legestuen en gang om ugen, mens 36 

procent mødes hver 14. dag.

I nogle kommuner deltager dagplejepædagoger/kon-

sulenter i legestuens aktiviteter, og i nogle kommuner 

indgår legestue som en fast del af kommunens tilsyn.

Flerbørnsdagpleje/stordagpleje 

Nogle kommuner har en ordning, hvor flere dagplejere 

går sammen om at passe en større gruppe børn. Der 

kan modtages op til 10 børn i dagpleje, hvis kommu-

nalbestyrelsen beslutter at indgå aftale om flerbørns-

dagpleje, og hvis dagplejen varetages af mere end en 

dagplejer. 

Tilsyn/dagplejepædagoger/konsulenter

Kommunerne har ansat dagplejepædagoger/konsulen-

ter til at varetage en række opgaver i forbindelse med 

dagplejen. Opgaverne omfatter typisk:

•godkendelse af dagplejer og dagplejehjem

•tilsyn med dagplejen 

•deltagelse i legestuevirksomhed 

•instruktion/konsultativ sparring af dagplejere i for 

   hold til det pædagogiske arbejde
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•medvirken ved forældresamtaler

•planlægning af vikarordninger ved dagplejeres 

fravær

•behandling af forældreklager

•planlægning af større arrangementer i legestue-

gruppen eller for områdets dagplejere. 

I nogle kommuner medvirker dagplejepædagogerne 

i ledelsesopgaverne, eksempelvis i forbindelse med 

MUS- og GRUS-samtaler.

Derudover kan dagplejepædagogerne have ansvaret 

for indstilling om godkendelse af private dagplejere; 

godkendelse og tilsyn med diverse private pasnings-

ordninger og deltagelse i kommunale arbejdsgrup-

per/fora. (se senere afsnit om privat dagpleje mv.)

Afhængigt af omfanget af opgaver har den enkelte 

kommune typisk en nøgle/norm for ansættelse af 

dagplejepædagoger, dagplejeleder og eventuel admi-

nistrativ arbejdskraft.

Dagplejens pædagogiske kvalitet

Hvis dagplejen skal kunne leve op til de føromtalte 

krav i dagtilbudsloven (jf. afsnit 3), kræver det i dag en 

høj grad af pædagogisk kvalitet. Dagplejen skal ikke 

kun fungere som et pasningstilbud – der skal være 

pædagogisk kvalitet i det daglige arbejde.

 

Dagtilbudslovens krav kommer for eksempel til udtryk 

i de læreplaner, som dagplejen skal udarbejde. Ideelt 

set skal de seks læreplanstemaer danne grundlag for 

alt arbejde i dagplejen, ligesom dagplejepædagogen/

konsulentens input bør danne grobund for pædago-

gisk refleksion og faglig/pædagogisk forståelse. 

 

I nogle kommuner gennemfører dagplejen kurser og 

uddannelsesforløb, som opkvalificerer dagplejerne 

i forhold til deres pædagogiske viden og aktiviteter 

med børnene. 
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Kompetencemuligheder 

Det kræver ikke en specifik uddannelse at blive dag-

plejer, og der stilles ingen lovmæssige krav til dag-

plejernes uddannelsesniveau eller kompetencer. 

Kommunerne fastsætter selv kravene til dagplejernes 

kompetenceniveau, ligesom kommunerne beslutter, 

om dagplejerne skal deltage i kurser og praktikforløb 

i forbindelse med ansættelsen og under det videre an-

sættelsesforløb.

 

Der eksisterer følgende muligheder for kompetence-

udvikling og/eller uddannelse af dagplejere:

Introduktionsforløb:

De fleste kommuner tilbyder dagplejerne en intro-

duktion, inden eller når de starter som dagplejere. 

Her får dagplejerne bl.a. viden om børns behov og 

udvikling og samarbejde med forældre. Forløbets 

varighed er forskelligt fra kommune til kommune – 

fra en enkelt dag til tre ugers varighed.

AMU-kursus: 

Varigheden kan være fra få dage til seks uger. 

Der eksisterer et grundmodul på tre uger, 

og derefter er der tilbud om forskellige uge-

kurser målrettet de mindste børn og dagple-

jen, herunder lovgrundlaget for dagplejen.  

Kurset bestræber sig på, at deltagerne får de grund-

læggende kompetencer til at varetage arbejdet som 

dagplejer. Det vil sige både i forhold til at tilrette-

lægge trygge og udviklende rammer og aktiviteter 

og i forhold til samarbejdet med forældrene om-

kring barnets udvikling. 

Den pædagogiske assistentuddannelse: 

Uddannelsen er en ungdomsuddannelse/grundud-

dannelse, som varer to år og ni måneder. Derudover 

kan erfarne dagplejere søge optagelse på merit- 

uddannelsen, som tager et år. Grunduddannelsen 

veksler mellem skole og praktikophold. Eleven får 

grundlæggende viden om, hvordan man drager 

omsorg for børn og samarbejder med voksne, laver 

aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. 

Eleven lærer om betydningen af kost og motion for 

det fysiske og psykiske velvære og konflikthåndte-

ring. Den pædagogiske assistentuddannelse kvalifi-

cerer til optagelse på pædagoguddannelsen.

Anden pædagogisk eller 

sundhedsfaglig uddannelse: 

Et mindre antal dagplejere har en anden uddannel-

se som for eksempel pædagog, social- og sund-

hedshjælper/assistent. 
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Uddannelsesmæssig baggrund

For at få et billede af dagplejernes uddannelsesniveau 

har BKF bedt Danmarks Statistik om at indsamle de 

seneste data om dagplejernes uddannelsesmæssige 

baggrund. Tallene vidner om, at uddannelsesniveauet 

blandt dagplejere i Danmark generelt er meget lavt 

(figur 1). Lidt over en tredjedel af samtlige dagpleje-

re har grundskolen som den højest fuldførte uddan-

nelse (5.427 ud af 15.503), og næsten halvdelen har 

erhvervsfaglig praktik og hovedforløb som højest gen-

nemførte uddannelse (7.238 ud af 15.503). Kun cirka 

10 procent har en mellemlang uddannelse (1.699). 

Som man kan se på figur 1, er uddannelsesniveauet 

lidt højere i Region Hovedstaden, hvor flere dagplejere 

har en mellemlang eller lang videregående uddannel-

se. Generelt er billedet dog stort set det samme i de 

forskellige regioner.

Figur 1
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Relevant pædagogfaglig uddannelse

Ud over at vise et generelt lavt uddannelsesniveau 

blandt dagplejere, viser tallene fra Danmarks Statistik 

også, at der er tale om et lille antal af dagplejere, som 

har en pædagogisk relevant uddannelse inden for de 

specifikke uddannelsesretninger (figur 2). 

1.469 af dagplejerne (under 10 procent) har en mel-

lemlang pædagogisk uddannelse, primært som pæda-

gog og nogle få som lærere, men derudover er stør-

stedelen uddannet i andre retninger. 

Figur 2

Ud af den store gruppe af 7.238 dagplejere, som har 

en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte 

uddannelse, er det f.eks. kun 330, der har taget en 

pædagogisk assistent eller pædagogisk grunduddan-

nelse3. Størstedelen af denne gruppe (4.133) har ud-

dannet sig inden for handel og kontor; f.eks. inden for 

kolonial detail (958) eller tekstil detail (435).

 

Inden for samme gruppe har 1.111 en sundhedsrela-

teret uddannelse som fx social- og sundhedshjælper/

assistent eller tandklinikassistent.

3:  Ifølge FOA oplyser KRL, at der er 945 dagplejere, som er indpla-

ceret på grundløn 24. Det kan betyde, når man justerer for andre – 

højere uddannelser, at der i dag er ca. 500 ansatte med PA eller PGU 

uddannelse.
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Kommunal dagpleje 
set i forhold til andre tilbud

Dagplejen skal som beskrevet fungere som et pæda-

gogisk tilbud fuldt ud på linje med vuggestuen og in-

tegrerede institutioner. Der kan imidlertid inden for 

dagtilbudsloven oprettes flere andre typer af tilbud og 

tildeles tilskud til forskellige former for pasning for 0 

til 2-årige og for 3-årige frem til skolestart.   Det drejer 

sig om privat dagpleje, privat pasning og tilskud til 

pasning af egne børn. 

Alle tre former skal fungere som alternativ til den 

kommunale dagpleje. For de to første former gælder, 

at de ansatte ikke er omfattet af kommunale tilbud 

om kompetenceudvikling, rådgivning og vejledning 

fra dagplejepædagoger eller har jævnlig kontakt med 

dagplejekontorets ansatte. 

Privat dagpleje

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kommu-

nen skal indgå aftale om drift af en privat dagpleje. 

Hvis der indgås en konkret aftale, skal kommunen yde 

tilskud til forældrene på mindst 75 % af bruttodrifts-

udgifterne. 

I den private dagpleje gælder akkurat de samme krav 

som til den kommunale dagpleje i forhold til dagtil-

budslovens generelle og specifikke formålsbestem-

melser. Rammerne om tilsynet i den private dagpleje 

er også de samme som i den kommunale dagpleje, og 

der gælder samme krav i forhold til udarbejdelse af 

pædagogiske læreplaner. 

Kommunen skal udarbejde en kravspecifikation for 

godkendelse af private dagplejere. Kravene må ikke 

adskille sig fra de krav, der stilles til den kommunale 

dagpleje.

Private pasningsordninger – privat pasning

Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i 

alderen 24 uger og indtil skolestart mulighed for at 

vælge et tilskud til privat pasning i stedet for at benyt-

te et dagtilbud. Ligesom i dagplejen må der ikke være 

mere end fem børn pr. privat passer i ordningen.

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet, som skal 

udgøre mindst 75 procent af den billigste budgette-

rede nettodriftsudgift pr. plads, eksklusive udgifter 

til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 

75 procent af forældrenes dokumenterede udgifter til 

den private pasningsordning (§ 80-83).

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at afgrænse 

aldersgruppen og godkender aftalen om pasning mel-
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lem forældrene og pasningsordningen. Det er muligt i 

godkendelseskriterierne at opstille krav til indretning 

af legeplads, ændring i rygeforhold, anskaffelse af dyr 

mv.

Kommunen er forpligtet til at føre løbende tilsyn med 

private pasningsordninger. Private pasningsordninger 

er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke for-

målsbestemmelser eller krav om udarbejdelse af pæ-

dagogiske læreplaner, herunder krav om børnemiljø-

vurderinger. Kommunalbestyrelsen skal give tilladelse 

til pasning af mere end to børn, uanset om der indgår 

offentlige midler eller ej.

Tilskud til pasning af egne børn

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre 

med børn i alderen 24 uger til skolestart mulighed for 

kommunalt tilskud til pasning af egne børn i stedet 

for en plads i et dagtilbud. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet, som fast-

sættes ens for alle børn inden for samme aldersgrup-

pe. Tilskuddet kan højst udgøre 85 procent af den 

billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme al-

dersgruppe i kommunen (§ 86-89).

Kommunen afgrænser aldersgruppen. Tilskuddet gi-

ves for én samlet periode på minimum otte uger og 

maks. et år. Kommunalbestyrelsen kan fastlægge 

en længere minimumsperiode og en kortere maksi-

mumsperiode. 

Kommunen har udelukkende tilsynsforpligtelse i for-

hold til servicelovens bestemmelser. Forældre, der 

modtager tilskud til pasning af egne børn, skal altså 

ikke udarbejde pædagogiske læreplaner og er heller 

ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formåls-

bestemmelser. 
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Dagplejernes overenskomst 

Dagplejernes overenskomstmæssige grundlag inde-

bærer en række dilemmaer, når en kommune skal til-

godese behov om kapacitetsudnyttelse og økonomisk 

effektivitet. 

Det fremgår af overenskomstens § 3, at: 

“Dagplejeren skal drage omsorg for barnets pas-

ning og pleje, herunder ydelse af kost, så længe 

barnet opholder sig i dagplejehjemmet.” 

Det er værd at hæfte sig ved formuleringen “Dagpleje-

ren skal drage omsorg for barnets pasning og pleje”. 

I modsætning til dagtilbudsloven står der intet i over-

enskomsten om, at dagplejeren skal bidrage til bar-

nets trivsel, udvikling eller læring (jf. afsnit 3). 

Der er altså forskel på, hvordan dagplejens kerneop-

gave kommer til udtryk i overenskomsten og i dagtil-

budsloven. Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom 

på, at lovgivningen altid står over en overenskomst.

Ændringer i overenskomsten

Ved dagplejens overenskomstfornyelse i april 2008 

blev der aftalt en række ændringer i organisering og 

aflønning af dagplejerne, som med virkning fra den 

1.4.2009 har fået stor betydning for de kommunale 

udgifter til dagpleje. Her beskrives de væsentligste 

ændringer i overenskomsten.

Fra trebørns- til firebørns-kontrakter

Dagplejere ansættes ikke længere på trebørns-kon-

trakter. Alle dagplejere forudsættes nu ansat til fire-

børns-kontrakter på enten 36 timer (deltid) eller 48 ti-

mer (fuldtid). Arbejdstiden burde egentlig være på 47 

timer, men da overenskomstparterne er enige om, at 

dagplejen bør have en åbningstid på 48 timer ugent-

ligt, afspadserer dagplejerne for den ekstra ugentlige 

time ved at holde en uges afspadsering hvert år.

Dispositionspleje/ gæstepleje

Når en dagplejer er syg, på kursus eller lignende, er 

andre dagplejere forpligtet til at modtage den fravæ-

rende dagplejers børn i dispositionspleje – også kal-

det gæstepleje.  Det udløser normalt løntillæg. 

Når en dagplejer modtager et eller flere børn i gæ-

stepleje, udløser det et funktionstillæg per dag. Før-

hen fik dagplejeren kun tillægget, hvis gæstebarnet 

var ekstra, sådan at dagplejerens samlede antal børn 

oversteg det antal børn, dagplejeren normalt modtog 

løn for.

Fra 1. april 2009 gælder, at dagplejere modtager 

funktionstillæg, selvom gæstebørnene ud-fylder de 

ordinært indskrevne børns pladser – det man kalder 

“falder i hul”. 

Det vil sige, at hvis et af dagplejerens sædvanlige børn 
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er fraværende, og dagplejeren modtager et gæstebarn 

samme dag, så udløser det stadig et funktionstillæg, 

selvom antallet af børn ikke overstiger den sædvanli-

ge normering. Der gives dog maksimalt to funktions-

tillæg pr. dag (§7 stk. 2). 

5. barns indskrivning

Dagplejerne er i en nærmere afgrænset periode for-

pligtet til at modtage et femte barn, der i øvrigt ikke er 

anbragt i kommunens dagpleje, eller når der forelig-

ger en udmeldelse af et af de øvrige børn. Derudover 

er dagplejere forpligtet til i en periode at modtage et 

femte barn, hvis ledelsen af dagplejen finder det for-

svarligt.

Seniorordning

Dagplejere, der er fyldt 58 år, kan meddele kommu-

nen, at de ikke ønsker at modtage børn i gæstedag-

pleje.
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Modeller for gæstepleje 

Når en dagplejer er syg, holder ferie, er på kursus eller 

lignende, findes der en række modeller for gæsteple-

je, som kommunerne kombinerer og benytter på for-

skellig vis. De mest almindelige er:

Dagplejere er gæsteplejere for hinandens børn: 

Den mest udbredte form for gæstepleje består i, at 

børnene bliver placeret hos andre dagplejere, enten 

som femte barn eller i stedet for et af dagplejerens 

egne børn, der er fraværende den dag. Ideelt set er 

der tale om en fast gæsteplejer fra samme dagpleje-

gruppe/team, som børnene kender i forvejen, f.eks. 

fra legestuen. 

Ifølge FOA’s rapport bliver lidt over halvdelen af alle 

dagplejebørn passet efter denne model.

Dagplejehus/ gæstehus: Børnene afleveres i et 

dagplejehus, som er bemandet med fast personale. 

Huset kan samtidig fungere som ramme om andre 

fællesaktiviteter for dagplejen, fx som legestue. 

Ca. 15 procent af dagplejebørn bliver ifølge FOA’s 

rapport passet i et såkaldt dagplejehus. Gæstedag-

plejere, der er fuldtidsansatte i et gæstedagpleje-

hus, henføres til et protokollat til dagplejeoverens-

komsten med en 37 timers arbejdsuge i stedet for 

en 48 timers.  

Gæsteplejere uden indskrevne børn (vikardag-

plejere): Her er der tale om faste gæsteplejere, som 

udelukkende er ansat til at tage imod gæstebørn, 

og som ikke har nogen indskrevne børn selv. 

Lidt over 20 procent af dagplejebørn bliver ifølge 

FOA passet af faste gæsteplejere uden indskrevne 

børn.   

Faste pladser til gæstebørn: I denne model er der 

tale om dagplejere med faste gæstepladser, som er 

beregnet til gæstebørn. Det kan fx være en dagple-

jer, der kun har tre indskrevne børn, og hvor den 

fjerde plads kan besættes af et gæstebarn. 

Cirka otte procent af dagplejebørn bliver placeret 

hos en dagplejer med fast plads til gæstebørn.  

Gæstepleje i lokal institution: I nogle kommuner, 

for eksempel i mindre lokalsamfund, benytter man 

også en lokal daginstitution som gæstedagpleje. 

Institutionen har ikke faste gæsteplejere ansat til 

formålet. Institutionen tilføres normalt budget fra 

dagplejens budget til at varetage gæsteplejen. I 

praksis betyder det, at der fra dagplejens budget 

omkonteres budgetmidler til institutionens budget.
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Nyere modeller for dagplejen

I afsnittene ovenfor er beskrevet de mest almindelige 

måder at organisere dagplejen på. Der findes imidler-

tid en række modeller, hvor kommunerne i de senere 

år har ønsket at sammentænke daginstitutioner og 

dagpleje i for eksempel områdestrukturer eller klyn-

geinstitutioner. Her indgår dagplejen ofte. 

I mindre lokalsamfund kan der også være et ønske om 

at skabe en stabil gæstedagplejefunktion ved at sam-

mentænke den lokale daginstitution med den ene eller 

de to dagplejere, der hører til i lokalområdet.

Formålene med sammentænkningen kan være:

•pædagogiske for at skabe en stabil gæstepleje-

funktion 

•for at sikre en god overgang fra dagpleje til dag-

institution 

•for at sikre et lokalområde et samlet 0 til 6 års 

dagtilbud 

•ud fra økonomiske hensyn, hvor en effektiv sty-

ring af udnyttelse af pladser kan være afgørende. 

Der kan naturligvis også være tale om en kombination 

de forskellige begrundelser.

For alle modeller gælder, at det er afgørende, at 

kommunerne sikrer adskillelse af budgetterne for 

henholdsvis dagpleje og daginstitution af hensyn til 

beregning af takster for de forskellige tilbud. Se end-

videre særskilt afsnit om dette.

    Samordning med områdeledelse 

En model går ud på at samle en gruppe af dag-

plejere under en områdeinstitution. Dagple-

jerne bliver ansat som dagplejer, men under 

områdelederens ledelse af den samlede om-

rådeinstitutionen og deltager i personalemø-

der mv. Børnene indskrives i områdeinstitution.  

Dagplejerne tilknyttes en institution i området, 

hvor de fast afholder legestue en dag om ugen. 

Der er en større eller mindre fælles organisering af 

de pædagogiske aktiviteter mellem dag-plejebørn 

og institutionens 0 til 2 årsgrupper.  

Hvis en af dagplejerne er fraværende på grund af 

sygdom, ferie, kurser etc., foregår gæstepasningen 

i institutionen. 

Dagplejebørnene garanteres en børnehaveplads i 

institutionen.

    Gæsteordningen foregår i en daginstitution

I en anden model er gæsteordningen lagt ud i en 

institution med faste gæstepladser og faste gæste-

passere, der er ansat af institutionen. 
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Budgettering

I forbindelse med fastlæggelse af forældrebetalings-

takster er det afgørende, at kommunen er opmærk-

som på, at der – på trods af forskellige typer af sam-

menhæng mellem dagpleje og daginstitution – skal 

være en skarp adskillelse mellem de to budgetter. 

Det betyder, at man i dagplejens budget skal indlægge 

budget til gæstepasning i daginstitutionen, og at man 

skal indlægge udgifter til eventuel frokostordning for 

de dage, barnet er i gæstepleje i en institution mv. 

På samme måde må man ikke anvende budgetafsatte 

udgifter til personale og drift for daginstitutionen til 

dagplejebørn, der kommer i gæstepleje.

Konkret må kommunen opstille et realistisk budget 

for, hvilke udgifter der skal konteres og dermed ind-

regnes i forældrebetalingstaksten de to steder og kan 

efterfølgende overføre budgetmidler fra den ene kon-

to til den anden.

I modsætning til førnævnte model, har dagplejerne 

ikke deres gang i institutionen – de holder ikke le-

gestue her – og gæstepasserne har ikke nogen sær-

lig kendskab til den enkelte dagplejer eller dennes 

børn.  

    

En dagplejer tilknyttes en institution

Dagplejeren kommer i institutionen en gang om 

ugen og deltager i de fælles planlagte aktiviteter. 

Institutionen modtager dagplejebørnene ved dag-

plejerens fravær.  

Dagplejebørnene garanteres en børnehaveplads i 

institutionen. 

Dagpleje som institution under områdeledelse

Den samlede dagpleje i en kommune indgår i en 

områdeinstitution som en institution under områ-

delederens ansvarsområde.
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BKF’s anbefalinger

BKF anbefaler: 

•at der i alle kommuner indtænkes en omsætning 

af de politisk fastsatte mål og den pædagogiske læ-

replan for dagplejen til daglig praksis i det enkelte 

dagplejehjem, i vikarordningen og i legestuen.

•at kommunerne stiller højere krav til kompeten-

ceniveauet, når der ansættes nye dagplejere og op-

kvalificerer allerede ansatte dagplejere, således at 

dagplejerne i hele dagligdagen sikrer implemente-

ring af de pædagogiske læreplansmål og eventuelle 

lokale fastsatte indsats-områder.

Samarbejde om overgange

Det fremgår af dagtilbudslovens formål, at dagtilbud-

dene “skal skabe sammenhæng og kontinuitet mel-

lem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene 

sammenhængende og alderssvarende udfordrende 

for børnene” (citat fra dagtilbudslovens formålsbe-

stemmelse).

I nogle kommuner er der etableret et fast samarbej-

de mellem de fagprofessionelle om overgangen fra 

hjemmet til dagpleje/institution og igen fra dagpleje 

til institution. 

Samarbejdet omhandler ofte overlevering af viden og 

pædagogiske tiltag i forhold til børn med særlige be-

hov. 

I en enkelt kommune er dagplejen primært for børn 

I forbindelse med tilrettelæggelsen af dagtil-

budsstrukturen i en kommune, må kommunen 

inddrage følgende i overvejelserne:

•Pædagogisk kvalitet

•Samarbejde om overgange fra dagpleje til 

daginstitution

•Forældreønsker

•Kapacitetsbehovet i de lokale områder af 

kommunen

•Økonomisk effektivitet

•Dagplejepædagogernes opgaver og nor-

mering

•Kompetenceudvikling for dagplejere

•Lokale forhold, eksempelvis politiske pri-

oriteringer

•Ønsker til præciseringer og ændringer i 

lovgivning og  overenskomster.

Pædagogisk kvalitet

Dagtilbudsloven stiller samme krav til det pædagogi-

ske indhold, uanset hvor barnet er indskrevet. 
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med særlige behov og indgår derfor som specialplad-

ser. 

Der er kommuner, der har etableret et samarbejde, 

der sikrer en pædagogisk overgang fra dagpleje til in-

stitution. Det kan være ved en fælles 0 til 18-års po-

litik; ved at dagtilbuddene arrangerer fælles pædago-

giske aktiviteter eller ved at tilknytte dagplejerne og 

daginstitutionerne tættere til hinanden i hverdagen.

BKF anbefaler:

•at kommunerne indtænker et tæt samarbejde, 

som sikrer, at barnet oplever sammenhæng og 

tryghed i forbindelse med flytning fra dagpleje til 

daginstitution. Det kan eksempelvis ske ved, at de 

fagprofessionelle samarbejder ud fra en fælles 0 til 

18-års politik eller ved fælles pædagogiske forløb. 

•at dagplejen og daginstitutioner generelt knyttes 

tættere sammen for at sikre den pædagogiske kva-

litet og for at skabe sammenhæng i barnets insti-

tutionsliv. 

•at man overvejer, om dagplejens pladser skal ind-

gå som specialpladser for 0 til 2-årige børn med 

særlige behov. Det kan give udbytte i kommuner, 

som ikke har de nødvendige specialtilbud. Det for-

udsætter, at dagplejerne har de fornødne kompe-

tencer og uddannelsesbaggrund.

Forældreønsker og politiske beslutninger

En række kommuner har valgt at planlægge deres 

dagplejekapacitet ud fra de ønsker, forældre har til 

0 til 2-års pladser i henholdsvis institutioner og dag-

pleje. Andre arbejder ud fra en politisk beslutning om 

en procent/et ønske om at anvende den ene eller an-

den type tilbud.

BKF anbefaler: 

•at kommunerne er opmærksomme på det poli-

tiske grundlag, som dagplejen er funderet på. Det 

kan være på grundlag af forældrenes ønsker om 

dagpleje eller daginstitutionstilbud. Det kan være 

en vurdering af de konkrete muligheder i et lokal-

samfund, eller det kan være ud fra et politisk ønske 

om at anvende bestemte institutionstyper.

Kapacitetsbehovet i de lokale områder

Frem til cirka 2005 blev dagplejen i mange kommuner 

anvendt som en fleksibel buffer, som let kunne udvi-

des eller indskrænkes alt efter det aktuelle behov.

Med de senere års ændringer af tildelingsmodeller til 

daginstitutionsområdet og med ændringen i dagpleje-

overenskomsten kan dagplejen let ende med at blive 

en faktor, der giver uforudsete underskud på driften. 

Det kan skyldes ledig kapacitet hos dagplejere, som 

fortsat skal lønnes for fire pladser, selvom der er fær-

re børn indskrevet. 

I forbindelse med tilpasning af antallet af dagplejere 

vil en kommune skulle finansiere en fuld løn, ofte med 

mange ledige pladser i opsigelsesperioden.
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BKF anbefaler:

•at der sker en afklaring af behovet for dagpleje-

pladser set i forhold til samlet kapacitet, økonomisk 

effektivitet og ønsker til den pædagogiske kvalitet. 

•at kommunerne er opmærksomme på at undlade 

at anvende dagplejen som buffer, men i stedet sik-

rer en kontinuerlig tæt tilpasning, der betyder, at 

alle pladser anvendes. 

•at dagplejepladserne konstant er fyldt op for at 

sikre en effektiv økonomisk udnyttelse af pladser-

ne.

Økonomisk effektivitet

Med de seneste overenskomstændringer kan dagple-

jen let blive en dyr dagtilbudsforanstaltning for 0 til 

2-årige børn. En dagplejer er fast fraværende i fem til 

seks ugers ferie, har en uges afspadsering for sin 48 

timers arbejdsuge og ved sygdom mv. 

Som udgangspunkt skal der dermed planlægges alter-

nativ pasning for de fire børn i mindst syv uger hvert 

år. Dertil kommer dagplejerens sygeperioder/frihed 

ved egne børns sygdom eller andet.

Den alternative pasning skal finansieres ved tillæg/ vi-

karpladser eller vikarordninger. Dertil kommer finan-

siering af udgifter til TR for dagplejerne og udgifter til 

dagplejeadministrationen i form af dagplejepædago-

ger, dagplejerleder og eventuel administrativ bistand. 

Der skal skaffes fysiske rammer til legestuegrupperne, 

til dagplejeledelsen mv. og eventuelt til vikarordning.

BKF anbefaler: 

•at kommunerne opstiller beregninger, der viser, 

hvornår de forskellige ”break-even” punkter optræ-

der i forbindelse med dagplejeordningen. Eksem-

pelvis hvor mange tillæg for gæstepasning, der 

skal udbetales, før det er billigere at etablere en 

anden form for vikarordning; eller hvor mange ledi-

ge pladser, man faktisk betaler for i løbet af et år, 

som i stedet kunne etableres i en institution med 

fleksibel normeringsmodel.

Dagplejepædagogernes opgaver og  
normering

Kommunerne har meget forskellig standard for dag-

plejepædagogernes arbejdsopgaver – herunder deres 

deltagelse i det konkrete pædagogiske arbejde, samt 

løsning af øvrige kommunale opgaver. Det betyder, 

at det er vanskeligt at sammenligne standarden for 

eksempelvis tilsynsbesøg og deltagelse i legestueakti-

viteter kommunerne imellem.

BKF anbefaler: 

•at kommunerne er opmærksomme på, hvilke 

opgaver man ønsker, at dagplejeleder og dagpleje-

pædagoger skal løse inden for den tildelte lønsum 

eller normering; herunder om nogle opgaver med 

fordel kan løses af andre, eksempelvis ansatte i for-

valtningen. 

•at dagplejelederen er opmærksom på at præcise-

re, hvad der i den enkelte dagpleje er kerneopgaven 

for dagplejepædagogerne.
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Problemstillinger ift. overenskomsten

Der er et generelt behov for, at overenskomstens par-

ter ved de kommende overenskomstforhandlinger gi-

ver mulighed for, at kommunerne får lettere adgang 

til at tilrettelægge dagtilbudsstrukturen fleksibelt og 

ud fra lokale behov.

Derudover fremgår det af den nuværende overens-

komst, at det pædagogiske arbejde i dagplejen alene 

skal omfatte “omsorg for barnets pasning og pleje, 

herunder ydelse af kost”. Dette er en forældet beskri-

velse, som bør udgå ved de kommende OK forhand-

linger.

Det er FOA’s opfattelse, at overenskomsten fastlæg-

ger, at en dagplejer alene kan arbejde en gang om 

ugen i en legestue, hvis kommunen fortsat skal kunne 

anvende hende 48 timer ugentligt.

Endvidere skal kommunen udløse tillæg til en dagple-

jer, selvom et gæstebarn falder i hul, og alle dagpleje-

re skal aflønnes for fire børn.

Endelig er der aftalt en seniorordning, som medfører, 

at dagplejere over 58 år kan afvise at modtage gæste-

børn.

BKF anbefaler:

•at kommunerne får lettere adgang til at tilrette-

lægge dagtilbudsstrukturen fleksibelt og ud fra lo-

kale behov, hvor daginstitutioner og dagpleje kan 

tænkes tættere sammen, hvis det er et lokalt ønske. 

•at KL og FOA ved de kommende overenskomst-

forhandlinger får tilpasset overenskomsten til dag-

tilbudsloven samt aftalt en større fleksibilitet i for-

hold til antal modtagne børn og aflønning. 

•at KL og FOA beregner udgiften til den aftalte se-

niorordning og afgrænser ordningen. I disse og de 

kommende år ser det ud til, at forudsætningen for 

ordningen ændrer sig, idet dagplejerne fortsætter i 

jobbet, langt efter de er fyldt 60 år. Det medfører 

en stor ekstra udgift for kommunerne, som ikke er 

finansieret. 

•at overenskomsten åbner mulighed for at kunne 

samle legestuedage til længere forløb i forbindelse 

med fastlæggelse af en årsnorm. 

•at der kan indgås lokale aftaler om at kunne 

kombinere dagplejernes overenskomst med mu-

lighed for at deltage i arbejdet i en daginstitution, 

eksempelvis hvis en dagplejer har ledige pladser.

Konkrete eksempler på nye organiserings- 
former og problemstillinger

I forbindelse med en omorganisering eller omforde-

ling af økonomiske ressourcer til dagplejen kan en 

kommune ønske at anvende lovgrundlaget anderle-

des, end det er muligt i dag. BKF har indsamlet en 

række forslag til ændringer, som man ønsker at kunne 

gennemføre for at højne kvaliteten af det pædagogi-

ske arbejde. 

Disse eksempler opremses hermed.
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Eksempel:
Et naturforløb for gruppen af toårige børn fra 

dagplejerne og vuggestuegrupperne som et over-

gangsforløb til børnehavegrupperne. Naturforlø-

bet vil ligge tre gange ugentligt i to uger. Børnene 

møder fra morgenstunden i et naturcenter, som 

daginstitutionen råder over.

Legestuedag og overgangsforløb

Et mindre antal dagplejere er tilknyttet en daginstituti-

on. Der er et ønske om at kunne sammenlægge de (al-

mindeligvis) ugentlige legestuedage til en årsnorm for 

at kunne køre længere pædagogiske forløb mellem en 

gruppe af dagplejebørnene og vuggestuebørnene.  

Dagplejeren i daginstitutionen

Der er tre ledige pladser hos en dagplejer. Områdein-

stitutionen, som dagplejeren er tilknyttet, ønsker der-

for at kunne bruge dagplejeren i det børnehus, hun 

er tilknyttet to dage om ugen. Dagplejeren er i bør-

nehusets vikarordning, indtil hun i løbet af foråret får 

flere børn indskrevet. Hun tager de to børn med ned i 

vikarordningen de to dage mellem kl. 9.00 og 15.00. 

Tillidsrepræsentant

Forældre ønsker ofte ikke, at deres børn bliver ind-

skrevet hos dagplejens TR’er, fordi TR’eren er for ofte 

væk til TR-arbejde med deraf følgende vikarpasning af 

deres barn et andet sted. 

Kommunen ønsker derfor en smidigere arbejdstil-

rettelæggelse for TR’eren, herunder muligheden for 

kombination mellem daginstitution, vikarordning og 

dagplejebørn.

Flydende indskrivning

I en områdeinstitution er der seks dagplejere og et 

antal børnehuse. Alle børn indskrives i områdeinsti-

tutionen, og områdelederen fordeler børnene til de 

enkelte dagplejere og børnehuse. Områdelederen kan 

efter aftale med forældrene flytte børn fra dagplejen 

til daginstitution eller omvendt alt efter det enkelte 

barns behov.

Tilknytning mellem en selvejende daginstitu-
tion og en kommunal dagplejer

En kommune ønsker at skabe sammenhæng mellem 

dagplejen og daginstitutionerne ved at sammenknyt-

te et antal dagplejere til en institution. Lederen har 

ansættelsesretten over for alle grupper af ansatte. 

Kommunen har også en selvejende institution, som, 

de gerne vil have, får samme mulighed for at ansætte 

en dagplejer. 

Det kan i dag kun ske ved, at den selvejende bestyrel-

se søger om godkendelse af en privat dagplejer, som 

de vil ansætte. Kommunen ønsker, at dagplejeren fort-

sat skal kunne være ansat som kommunal dagplejer.

BKF anbefaler:

•at de forskellige muligheder drøftes med Ministe-

riet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale For-

hold,  KL og FOA for at finde løsninger, som kommu-

nerne kan anvende i den videre udvikling af området.
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Fælles forældrebestyrelse

I forbindelse med tilknytning af en eller flere kommu-

nale dagplejere til en daginstitution ønskes en udvi-

delse af muligheden for at etablere en fælles foræl-

drebestyrelse for en områdeinstitution sammen med 

områdets dagplejebørn.

Skattefradrag

I forbindelse med etablering af nye former for dag-

plejens integration med daginstitutioner er der behov 

for, at ministeriet vurderer de eksisterende regler for 

skattefradrag for dagplejerne. 

Opgaven er at finde en metode, hvor mulighederne for 

et tættere samarbejde mellem dagpleje og daginstitu-

tion ikke forhindres af skattetekniske regler.

Skattefradraget er i øvrigt på grund af fradragsomlæg-

ningen siden 2012 hævet fra 47 % og hæves til 60 % 

i 2019. 
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Bilag: 
Danske dagplejeres uddannelsesniveau
Data fra Danmarks Statistik på opdrag af Børne- og Kulturchefforeningen
Februar 2014
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Bilag: 
Undersøgelse af uddannelsesniveauet blandt dagplejere i Danmark

Data er leveret af Danmarks Statistik på opdrag fra 

Børne- og Kulturchefforeningen, februar 2014.

Datagrundlag

Anvendte registre

•Befolkningen 1.1.2013

•Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) pr. 

november 2012

•Befolkningens uddannelse (BU) pr. oktober 2012

Datakonstruktion

Udtræk af beskæftigede på baggrund af den regi-

sterbaserede arbejdsstyrkestatistik i branchen:

88.91.10 Dagplejemødre afgrænset til den kom-

munale sektor.

Tilknytning af højeste fuldførte uddannelse for 

personen.

Bopælskommune for de beskæftigede anvendes til 

fordeling efter kommune i leveret tabel.

Dataafgrænsning

Se under datakonstruktion.

Datakontrol og kommentarer fra  
Danmarks Statistik

Datakontrol

Den detaljerede branchekode kan ikke kontrolleres 

mod www.statistikbanken.dk, men

programmet er afviklet uden brancheafgrænsningen 

og viser at programmeringen er i orden,

da totalbeskæftigede stemmer med www.statistikban-

ken.dk/RAS150 og for den kommunale

sektor med www.statistikbanken.dk/rasoff34

Databrud

Ingen relevant for udtrækket.

Diskretion

Der er foretaget diskretionering af følgende kommu-

ner; Fanø, Samsø, Ærø, Hørsholm.

Diskretioneringen er sket på baggrund af, at det ikke 

må være muligt at identificere enkelte personer i de le-

verede data. Med baggrund i at de nævnte kommuner 

har meget få beskæftigede inden for dagpleje, er det 

tænkeligt, at disse personer kender hinanden. Derfor 

kan vi ikke levere uddannelsesfordelingen, da det kan 

være muligt at identificere de enkelte personer.
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Højest gennemførte uddannelse for dagplejere, fordelt på kommuner

Data fra Danmarks Statistik, februar 2014
Den højst gennemførte uddannelse for dagplejere, fordelt på kommune
Data fra Danmarks Statistik, februar 2014
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Region Hovedstaden 652 94 707 31 278 40 67 1869 35% 5% 38% 2% 15% 2% 4% 100%
Albertslund 14 0 9 1 2 0 1 27 52% 0% 33% 4% 7% 0% 4% 100%
Allerød 8 0 14 0 1 0 0 23 35% 0% 61% 0% 4% 0% 0% 100%
Ballerup 14 0 16 0 11 0 0 41 34% 0% 39% 0% 27% 0% 0% 100%
Bornholm 30 2 30 0 7 0 1 70 43% 3% 43% 0% 10% 0% 1% 100%
Brøndby 15 0 11 0 5 1 0 32 47% 0% 34% 0% 16% 3% 0% 100%
Dragør 6 2 9 1 4 0 0 22 27% 9% 41% 5% 18% 0% 0% 100%
Egedal 20 3 40 3 7 0 0 73 27% 4% 55% 4% 10% 0% 0% 100%
Fredensborg 13 2 15 3 2 1 0 36 36% 6% 42% 8% 6% 3% 0% 100%
Frederiksberg 16 2 15 2 10 4 3 52 31% 4% 29% 4% 19% 8% 6% 100%
Frederikssund 24 5 43 1 10 0 0 83 29% 6% 52% 1% 12% 0% 0% 100%
Furesø 10 1 11 0 5 0 0 27 37% 4% 41% 0% 19% 0% 0% 100%
Gentofte 8 8 11 1 5 7 0 40 20% 20% 28% 3% 13% 18% 0% 100%
Gladsaxe 27 2 31 2 19 0 0 81 33% 2% 38% 2% 23% 0% 0% 100%
Glostrup 6 0 11 0 6 0 0 23 26% 0% 48% 0% 26% 0% 0% 100%
Gribskov 36 4 37 1 8 0 0 86 42% 5% 43% 1% 9% 0% 0% 100%
Halsnæs 43 2 38 1 11 0 0 95 45% 2% 40% 1% 12% 0% 0% 100%
Helsingør 7 0 5 0 6 0 0 18 39% 0% 28% 0% 33% 0% 0% 100%
Herlev 13 2 19 0 7 1 1 43 30% 5% 44% 0% 16% 2% 2% 100%
Hillerød 11 2 26 1 8 2 0 50 22% 4% 52% 2% 16% 4% 0% 100%
Hvidovre 16 5 38 0 11 3 0 73 22% 7% 52% 0% 15% 4% 0% 100%
Høje-Taastrup 14 0 13 0 5 0 2 34 41% 0% 38% 0% 15% 0% 6% 100%
Hørsholm 0 0 0 0 0 0 11 11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Ishøj 4 1 15 0 1 0 0 21 19% 5% 71% 0% 5% 0% 0% 100%
København 165 36 112 9 99 16 47 484 34% 7% 23% 2% 20% 3% 10% 100%
Lyngby-Taarbæk 29 2 13 3 6 2 0 55 53% 4% 24% 5% 11% 4% 0% 100%
Rudersdal 19 3 18 0 1 1 0 42 45% 7% 43% 0% 2% 2% 0% 100%
Rødovre 34 2 45 1 13 1 0 96 35% 2% 47% 1% 14% 1% 0% 100%
Tårnby 40 6 43 0 7 0 1 97 41% 6% 44% 0% 7% 0% 1% 100%
Vallensbæk 10 2 19 1 1 1 0 34 29% 6% 56% 3% 3% 3% 0% 100%
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Højest gennemførte uddannelse for dagplejere, fordelt på kommuner

(Fortsat fra side 34)
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Region Sjælland 750 66 1031 46 231 3 8 2135 35% 3% 48% 2% 11% 0% 0% 100%
Faxe 27 0 55 2 9 0 0 93 29% 0% 59% 2% 10% 0% 0% 100%
Greve 31 3 38 1 10 0 0 83 37% 4% 46% 1% 12% 0% 0% 100%
Guldborgsund 47 2 73 1 13 0 0 136 35% 1% 54% 1% 10% 0% 0% 100%
Holbæk 62 7 76 3 26 1 2 177 35% 4% 43% 2% 15% 1% 1% 100%
Kalundborg 67 0 66 2 14 0 0 149 45% 0% 44% 1% 9% 0% 0% 100%
Køge 26 3 36 1 6 0 1 73 36% 4% 49% 1% 8% 0% 1% 100%
Lejre 38 5 52 3 13 0 0 111 34% 5% 47% 3% 12% 0% 0% 100%
Lolland 47 6 82 1 15 0 0 151 31% 4% 54% 1% 10% 0% 0% 100%
Næstved 64 7 134 6 25 0 1 237 27% 3% 57% 3% 11% 0% 0% 100%
Odsherred 33 1 58 1 20 0 0 113 29% 1% 51% 1% 18% 0% 0% 100%
Ringsted 38 1 32 1 3 0 1 76 50% 1% 42% 1% 4% 0% 1% 100%
Roskilde 40 3 50 7 17 2 0 119 34% 3% 42% 6% 14% 2% 0% 100%
Slagelse 110 11 104 4 29 0 2 260 42% 4% 40% 2% 11% 0% 1% 100%
Solrød 23 8 35 2 4 0 0 72 32% 11% 49% 3% 6% 0% 0% 100%
Sorø 34 3 45 3 9 0 0 94 36% 3% 48% 3% 10% 0% 0% 100%
Stevns 16 0 29 4 4 0 1 54 30% 0% 54% 7% 7% 0% 2% 100%
Vordingborg 47 6 66 4 14 0 0 137 34% 4% 48% 3% 10% 0% 0% 100%

Region Midtjylland 1589 219 2205 91 465 8 37 4614 34% 5% 48% 2% 10% 0% 1% 100%
Favrskov 87 14 134 5 30 0 0 270 32% 5% 50% 2% 11% 0% 0% 100%
Hedensted 109 10 124 4 21 0 1 269 41% 4% 46% 1% 8% 0% 0% 100%
Herning 137 12 122 8 39 0 2 320 43% 4% 38% 3% 12% 0% 1% 100%
Holstebro 78 7 135 1 32 0 1 254 31% 3% 53% 0% 13% 0% 0% 100%
Horsens 152 20 220 8 33 0 3 436 35% 5% 50% 2% 8% 0% 1% 100%
Ikast-Brande 80 16 108 7 18 0 3 232 34% 7% 47% 3% 8% 0% 1% 100%
Lemvig 19 5 31 2 9 0 0 66 29% 8% 47% 3% 14% 0% 0% 100%
Norddjurs 64 9 66 3 6 0 0 148 43% 6% 45% 2% 4% 0% 0% 100%
Odder 22 5 50 3 7 0 0 87 25% 6% 57% 3% 8% 0% 0% 100%
Randers 93 21 140 5 25 0 2 286 33% 7% 49% 2% 9% 0% 1% 100%
Ringkøbing-Skjern 113 10 111 8 27 0 1 270 42% 4% 41% 3% 10% 0% 0% 100%
Samsø 0 0 0 0 0 0 15 15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Silkeborg 108 17 208 8 37 0 2 380 28% 4% 55% 2% 10% 0% 1% 100%
Skanderborg 96 11 142 5 34 2 0 290 33% 4% 49% 2% 12% 1% 0% 100%
Skive 79 14 115 1 30 0 2 241 33% 6% 48% 0% 12% 0% 1% 100%
Struer 29 6 31 2 8 0 2 78 37% 8% 40% 3% 10% 0% 3% 100%
Syddjurs 61 3 73 1 15 1 0 154 40% 2% 47% 1% 10% 1% 0% 100%
Viborg 126 16 219 7 42 4 0 414 30% 4% 53% 2% 10% 1% 0% 100%
Århus 136 23 176 13 52 1 3 404 34% 6% 44% 3% 13% 0% 1% 100%
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Region Nordjylland 874 109 1161 33 240 4 10 2431 36% 4% 48% 1% 10% 0% 0% 100%
Brønderslev 51 7 102 4 23 0 0 187 27% 4% 55% 2% 12% 0% 0% 100%
Frederikshavn 92 6 107 1 14 0 0 220 42% 3% 49% 0% 6% 0% 0% 100%
Hjørring 79 6 114 6 43 0 1 249 32% 2% 46% 2% 17% 0% 0% 100%
Jammerbugt 59 8 77 1 15 0 0 160 37% 5% 48% 1% 9% 0% 0% 100%
Mariagerfjord 61 6 96 2 15 1 2 183 33% 3% 52% 1% 8% 1% 1% 100%
Morsø 33 6 41 0 7 0 0 87 38% 7% 47% 0% 8% 0% 0% 100%
Rebild 49 4 63 6 12 0 0 134 37% 3% 47% 4% 9% 0% 0% 100%
Thisted 66 12 136 2 6 0 2 224 29% 5% 61% 1% 3% 0% 1% 100%
Vesthimmerlands 71 14 70 1 18 0 0 174 41% 8% 40% 1% 10% 0% 0% 100%
Aalborg 313 40 355 10 87 3 5 813 38% 5% 44% 1% 11% 0% 1% 100%

Region Syddanmark 1562 156 2134 67 485 7 43 4454 35% 4% 48% 2% 11% 0% 1% 100%
Assens 74 6 82 2 13 0 1 178 42% 3% 46% 1% 7% 0% 1% 100%
Billund 42 7 72 1 12 0 0 134 31% 5% 54% 1% 9% 0% 0% 100%
Esbjerg 136 15 179 7 56 0 3 396 34% 4% 45% 2% 14% 0% 1% 100%
Fanø 0 0 0 0 0 0 8 8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Fredericia 54 5 58 1 11 0 0 129 42% 4% 45% 1% 9% 0% 0% 100%
Faaborg-Midtfyn 74 11 95 6 18 0 2 206 36% 5% 46% 3% 9% 0% 1% 100%
Haderslev 78 3 94 4 22 1 0 202 39% 1% 47% 2% 11% 0% 0% 100%
Kerteminde 43 3 57 2 9 0 1 115 37% 3% 50% 2% 8% 0% 1% 100%
Kolding 156 15 239 7 50 1 1 469 33% 3% 51% 1% 11% 0% 0% 100%
Langeland 19 4 20 1 2 0 0 46 41% 9% 43% 2% 4% 0% 0% 100%
Middelfart 43 4 80 3 9 0 0 139 31% 3% 58% 2% 6% 0% 0% 100%
Nordfyns 50 2 66 1 2 0 1 122 41% 2% 54% 1% 2% 0% 1% 100%
Nyborg 49 5 74 3 8 0 1 140 35% 4% 53% 2% 6% 0% 1% 100%
Odense 175 13 214 5 56 4 0 467 37% 3% 46% 1% 12% 1% 0% 100%
Svendborg 61 7 109 5 30 0 1 213 29% 3% 51% 2% 14% 0% 0% 100%
Sønderborg 93 12 160 3 43 0 4 315 30% 4% 51% 1% 14% 0% 1% 100%
Tønder 30 8 45 1 13 0 1 98 31% 8% 46% 1% 13% 0% 1% 100%
Varde 91 7 127 5 31 0 1 262 35% 3% 48% 2% 12% 0% 0% 100%
Vejen 84 11 118 2 34 1 1 251 33% 4% 47% 1% 14% 0% 0% 100%
Vejle 122 10 137 6 38 0 2 315 39% 3% 43% 2% 12% 0% 1% 100%
Ærø 0 0 0 0 0 0 15 15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Aabenraa 88 8 108 2 28 0 0 234 38% 3% 46% 1% 12% 0% 0% 100%

Hele landet 5427 644 7238 268 1699 62 165 15503 35% 4% 47% 2% 11% 0% 1% 100%

Højest gennemførte uddannelse for dagplejere, fordelt på kommuner

(Fortsat fra side 35)



            37

Børne- og 
Kulturchefforeningen

Ballerup Rådhus
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Tlf.: 41 75 06 60
bkf@bkchefer.dk
www.bkchefer.dk


