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Input fra referencegruppen til Dagtilbudsanalyse I – budget 2020-2023 
 

Der gennemføres en budgetanalyse på dagtilbudsområdet, hvor følgende områder indgår: Åbningstider, 

lukkedage og dagplejens kapacitetsudnyttelse, jf. kommissorium.  

Der har været afholdt to referencegruppemøder (den 27. maj og 13. juni 2019), hvor repræsentanter fra 

forældrebestyrelserne i Dagplejen, Distrikt Syd og Nord, de faglige organisationer og en 

ledelsesrepræsentant fra de selvejende institutioner har deltaget. Referencegruppen udtrykte helt 

overordnet, at de ikke bakker op besparelser på dagtilbudsområdet. Deres kommentarer til nærværende 

dagtilbudsanalyse er derfor alene et forsøg på at nuancere og kvalificere analysens indhold.   

Åbningstid 
De faglige organisationer har på referencegruppens første møde argumenteret for, at det ikke er muligt at 

hente den fulde besparelse ved en reduktion af åbningstiden uden at forringe normeringen i det tidsrum på 

dagen, hvor der er flest børn. På referencegruppens andet møde var der enighed om, at hverken 100 % 

eller 50 % var et retvisende billede af, hvor meget der rent faktisk kan spares ved at reducere åbningstiden i 

ydertimerne. Referencegruppen mente, at 30 % var et mere realistisk billede, uden at det gik ud over 

normeringen resten af dagen.   

Referencegruppen har anført, at en reduktion af åbningstiden i praksis vil betyde en forringelse af 

normeringen i spidsbelastningen midt på dagen. 

Referencegruppen har argumenteret for, at såfremt åbningstiden reduceres, ser de gerne, at en del af 

provenuet tilbageføres til området til bedre normeringer. Derfor er der i afsnittet om åbningstid angivet, 

hvad det vil betyde, hvis henholdsvis 50 procent og 25 procent tilbageføres til området. 

Referencegruppen fremhævede, at der kunne være en udfordring med differentierede åbningstider, når 

institutionskapaciteten er fuldt udnyttet. Det betyder, at det i praksis kan være svært at få plads i en 

institution med lang åbningstid, hvis man har behov for det, da alle pladser er optaget. Endvidere rejste 

referencegruppen problemstillingen i forhold til, hvilke kriterier der skal lægges til grund for tildeling af en 

plads i en institution med lang åbningstid. Hvis pladserne tildeles efter behov og ansøgning, vil man så 

skulle flytte sit barn, når man ikke længere har behov og opfylder kravene? Referencegruppen var i deres 

drøftelser også inde på, at det ville give anledning til mindst utilfredshed blandt forældrene, hvis man 

havde en ensartet åbningstid i institutionerne.  

Referencegruppen pegede desuden på, at man burde afdække forælderens behov for åbningstider, før man 

tog skridt til at gennemføre en forringelse af den gennemsnitlige ugentlige åbningstid. 

Lukkedage 
Referencegruppen og ikke mindst de faglige organisationer mener, at indførelse af lukkedage også vil 

forringe den faktiske normering i institutionerne, derfor mener de, at besparelsen på 100 % ikke er 

realistisk og retvisende. Det er endvidere referencegruppens opfattelse, at hvis man overhovedet skal 

indføre flere lukkedage, så er referencegruppen umiddelbart mere åbne for spredte lukkedage end 

egentlige lukkeuger, og nogle var inde på, at man hellere ville se på åbningstiden end indføre flere 

lukkedage. 
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Indførelse af lukkedage vil betyde, at medarbejderne skal holde tvungen ferie på lukkedagene i 

sommerferien. De faglige organisationer i referencegruppen har anført, at det kan være svært at få 

ferieregnskabet til at gå op med en lukkeuge i sommerferien, da medarbejderne har krav på tre 

sammenhængene ferieuger og man dermed vil være låst af ugen før og efter lukkeugen. 

I referencegruppen fremkom det synspunkt, at det ikke nødvendigvis var alle børn der havde lige meget 

glæde af at holde ferie med deres forældre. Ligeledes blev det nævnt, at der var nogle forældre, som ikke 

har mulighed for eller kun i begrænset omfang kan holde ferie, fordi modtager integrationsydelse, 

uddannelses- og kontanthjælp eller deltager i sprogskole- og sprogpraktik aktiviteter. 

Dagplejen 
Den faglige organisation på området påpegede, at tomme pladser i dagplejen kan anvendes til børn, der 

skal i gæstedagpleje, hvis de faste gæstepladser er flydt op. Derved kan man spare det gæsteplejevederlag, 

man ellers skulle betale til de dagplejere, som skulle tage et gæstebarn som det 5. barn. 

 

 


