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NOTAT – AFTALEN STÆRKE DAGTILBUD – ALLE SKAL MED I FÆLLESSKABET 
Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ med Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte 
kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg.  
 
I dette notat gives et overblik over aftalens indhold set i relation til eksisterende tiltag i Fredericia Kommune. Der er 
fokus på de dele af aftalen, som er blevet udmøntet i et lovforslag d. 2. marts 2018. Lovforslaget forventes at gælde 
fra d. 1. juli 2018.  
 
Der tages forbehold for, at der i nedenstående beskrivelse kan komme mindre justeringer, idet Fredericia kommune 
ikke på nuværende tidspunkt har modtaget vejledningen fra Børne- og Socialministeriet til ny lov om stærke 
dagtilbud. 
 

Aftalens fokusområder 

1. Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg.  
2. Alle børn skal trives og lære - gennem bl.a. en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre 

dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv. 
3. Faglighed og tydelig ledelse. Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der 

følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, 
ledere og faglige fyrtårne. 

Økonomi 
Den økonomiske del af aftalen: 
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Aftalens 24 initiativer 

Aftaleparterne vil fordele de 580 millioner kroner fra 2017-2020 inden for følgende tre områder: 

Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier  

(60 mio. kr.) 

 Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (01.07.2018) 

 Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud (01.01.2019) 

 Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov (01.01.2019)   

 Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn (01.07.2018) 

 Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal 

 Kampagne om forældres frie valg 

 Bedre vilkår for private leverandører (01.07.2018) 

 Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser (01.07.2018) 
 

Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv  
(300 mio. kr.) 

 En styrket pædagogisk læreplan (01.07.2018 – implementeret 01.07. 2020) 

 Det åbne dagtilbud (01.07.2018) 

 Fokus på, at børn holder ferie fra dagtilbud 

 Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation 

 Bedre kvalitet i private pasningsordninger og tydelig krav til information (01.07.2018) 

 Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner 

 Forsøg med målrettede sociale indsatser – herunder forældregrupper i dagtilbud og  
Samarbejde med sundhedsplejen 

 Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige (01.07.2018) 

 Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart (01.07.2018) 

 Bedre udveksling af relevant viden om børnene i overgange (01.07.2018) 

 Krav om et bredt læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod skolestart (01.07.2018) 
 

Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig Ledelse 
(210 mio. kr.) 

 
 Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere (PAU), ledere og faglige fyrtårne 
 Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud 
 Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den  

Pædagogiske assistentuddannelse 

 Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan. Partnerskab om 
kompetenceudvikling og viden til praksis 
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AFTALENS INITIATIVER I RELATION TIL EKSISTERENDE TILTAG I FREDERICIA KOMMUNE  
I nedenstående tabel gennemgås aftalens 24 initiativer i relation til de Fredericia Kommunes tiltag. Initiativerne er grupperet sådan, at lovens initiativer – som Fredericia 
Kommune skal effektuere - er oplistet efter Ikrafttrædelsesdatoerne d. 01.07.2018 og d. 01.01.2019. Derefter findes et overblik over puljer, forsøg m.m., som igangsættes 
nationalt. 
 

Ikrafttrædelse d. 1. juli 2018 

 
Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
 

Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige (01.07.2018) 
 
Det foreslås at kommunalbestyrelsens ansvar og forpligtelser i relation til dagtilbuddene fastsættes i en 
særskilt bestemmelse – og ikke som hidtil under samme bestemmelse som fritidshjem og klubber. 
 
Det foreslås, at kommunalbestyrelsen – som det har været hidtil - har ansvaret for dagtilbuddene. 
 
Det foreslås videre, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for 
dagtilbuddene, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området. Det foreslås videre, at 
kommunalbestyrelsen skal sikre, at de fastsatte rammer og eventuelt prioriterede indsatser medvirker til, 
at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven og til udmøntningen af kommunens 
sammenhængende børnepolitik. 
 
Forslaget betyder, at kommunalbestyrelsen ikke længere skal fastsætte mål for dagtilbuddene. Forslaget 
skal ses i sammenhæng med forslaget om, at ministeren foreslås at få bemyndigelse til på 
bekendtgørelsesniveau at fastsætte få brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem 
læringsmiljøet og børns læring, samt formålsbestemmelsen for hele dagtilbudsloven og den specifikke 
formålsbestemmelse for dagtilbuddene, der sætter retningen for området.  
 

 Fastsættelse og offentliggørelse af kommunens 
rammer for dagtilbuddene, herunder prioriterede 
indsatser. De fastsatte rammer og retningslinjer skal 
offentliggøres på Kommunens Hjemmeside sammen 
med oversigten over dagtilbud i kommunen og satser 
for tilskud. De offentliggjorte kvalitetsrapporter 
dækker måske en del af dette krav? 
 

 Fastsættelse af retningslinjer for samarbejdet mellem 
dagtilbud, fritidstilbud og skole. 

 

 Fastsættelse af retningslinjer for samarbejdet mellem 
dagtilbud og andre relevante aktører 
 

 Det skal sikres, at der hvert andet år sker en politisk 
drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet, samt 
beslutning om der i medfør af drøftelsen skal 
iværksættes tiltag. 
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Det foreslås videre, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for samarbejdet mellem 
dagtilbud, fritidstilbud og skole samt retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante 
aktører, herunder sundhedsplejen, samt for videregivelse af relevante oplysninger om barnet, når barnet 
overgår fra et tilbud til et andet. 
 
Det foreslås desuden, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at der hvert andet år sker en politisk drøftelse af 
udviklingen på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer og eventuelle 
prioriterede indsatser bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven. Den 
politiske drøftelse af udviklingen på området kan finde sted i det relevante udvalg i kommunen. Det 
foreslås, at kommunalbestyrelsen beslutter, om der i medfør af drøftelsen skal iværksættes tiltag, som kan 
understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn, 
der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 
Det foreslås videre, at kommunalbestyrelsen et samlet sted på kommunens hjemmeside eller andet let 
tilgængeligt sted for borgerne skal offentliggøre de fastsatte rammer og retningslinjer efter det nye forslag 
samme sted som oversigten over dagtilbud i kommunen og satser for tilskud til privat pasning og pasning 
af egne børn m.v. 
 

Justering af formålsbestemmelsen 
Det foreslås at ændre den del af dagtilbudsloven som fastsætter formålet for dagtilbuddene. Det 
indskrives således i formålsbestemmelsen at legen som er det grundlæggende og at der skal tages 
udgangspunkt i et børneperspektiv.  
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Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
En styrket pædagogisk læreplan (01.07.2018 – implementeret 01.07.2020) 
 
I marts 2016 blev nedsat en mastergruppe, som havde at til opgave at komme med et forslag til en ny 

lovgivningsmæssig ramme for en styrket pædagogisk læreplan. Mastergruppen afleverede et forslag hertil 
i maj 2016. 
 
Mastergruppen fandt, at der var behov for at beskrive et pædagogisk grundlag, som blandt andet folder 
ud, hvad det er for et børnesyn og en læringsforståelse, arbejdet i dagtilbuddene bygger på, og som skal 
udgøre fundamentet i arbejdet med den pædagogiske læreplan og børns læring i alle dagtilbud i 
Danmark. 

Den styrkede pædagogiske læreplan tager afsæt i et bredt læringsbegreb og skal understøtte personale 
og ledelse i at skabe pædagogiske læringsmiljøer for og sammen med børnene. Det er hensigten, at 
legen og den legende tilgang til læring, barnets interesser, undren og nysgerrighed samt det pædagogiske 
personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for de læringsprocesser, som 
barnet indgår i. 

Med udgangspunkt i det brede læringsbegreb anbefalede mastergruppen at fastholde de nuværende seks 
læreplanstemaer,  

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for dagtilbuddets arbejde med pædagogiske læringsmiljøer, 
der understøtter børns trivsel og læring. 

 

 Kravet om en skriftlig pædagogisk læreplan gælder 
alle dagtilbud – også de private 

 

 Lederen af dagtilbuddet har ansvar for at etablere en 
evalueringskultur. 
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Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart (01.07.2018) 
 
Herunder: 

 Krav om et bredt læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod skolestart (01.07.2018) 

Det foreslås, at der indsættes et nyt pkt. i folkeskoleloven, hvoraf det fremgår, at for børn som benytter 
skolefritidsordningen i perioden forud for undervisningspligtens indtræden, skal der enten arbejdes med 
de seks kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, eller temaerne i den pædagogiske 
læreplan. 

Det vil være kommunalbestyrelsen, som beslutter, om der vil skulle anvendes de seks 
kompetenceområder efter folkeskoleloven eller temaerne i den pædagogiske læreplan. Beslutningen 
herom vil kunne delegeres til den enkelte skoles ledelse (skoleleder og/eller skolebestyrelse). 

Der vil ikke stilles krav om dokumentation af arbejdet via elevplan eller lignende. 

 

 Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om der i 
glidende overgang skal arbejdes med: 
 
1. de seks kompetenceområder jf. folkeskoleloven  

eller   
2. de fem læreplanstemaer jf. dagtilbudsloven 

 

 Skal beslutningen herom delegeres til skolens 
ledelse? 
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Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
 

Bedre kvalitet i private pasningsordninger og tydelig krav til information (01.07.2018) 
Private pasningsordninger etableres efter dagtilbudslovens §§ 78 og 79 (privat pasning med 5-10 børn – 
ikke en daginstitution) 

 
For at styrke kvaliteten i de private pasningsordninger foreslås det at indføre et krav om, at den private 
pasning vil skulle tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge pædagogiske 
læringsmiljøer. Arbejdet med børns læring vil indholdsmæssigt skulle stå mål med kravene til læring og 
pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud.  
 
Det foreslås, at kommunalbestyrelsen vil kunne beslutte at tilbagekalde en godkendelse af en 
pasningsaftale, hvis den som led i det løbende tilsyn konstaterer, at pasningen ikke lever op til de 
indholdsmæssige krav.  
 
I forlængelse heraf foreslås det, at kommunens tilsyn med de private pasningsordninger styrkes, så 
kommunen fremadrettet skal føre tilsyn med, at der arbejdes med læring gennem trygge læringsmiljøer, 
ligesom kommunen via sit tilsyn skal rådgive og vejlede den private passer i relation til de nye krav. 
 
Som følge af de øgede krav til de private pasningsordninger foreslås det, at kommunalbestyrelsens 
løbende tilsyn gennemsnitligt vil skulle stå mål med kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud. 
Dette betyder, at i tilfælde, hvor kommunen tilbyder dagpleje til aldersgruppen, og der er tale om en 
dagplejelignende privat pasningsordning eller tilsvarende ordning med et eller få børn, som drives i et 
privat hjem, kan kommunen lægge rammerne for tilsynet med den kommunale dagpleje til grund for 
tilsynet med den private pasningsordning. 
 
Som følge af de øgede krav til kommunens tilsyn, herunder tilsynet med, at de private pasningsordninger 
fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer, kan tilsynet i højere grad anvendes som led i den 
løbende kvalitetsudvikling af ordningerne. 
 
For at gøre det nemmere for forældre at kende til forskellene mellem dagtilbud og private 
pasningsordninger foreslås det at stille krav om, at betegnelsen "privat pasningsordning" skal indgå i alle 
private pasningsordningers navn, ligesom det foreslås, at kommunerne forud for godkendelsen af en 
pasningsaftale skal orientere forældrene om forskellene mellem dagtilbud og private pasningsordninger.  
Det foreslås ligeledes, at kommunen forud for godkendelsen af den private pasningsordning skal orientere 
forældrene om kommunens retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, når tilskuddet til privat pasning 
bortfalder. 

 Styrket tilsyn, som skal stå mål med kommunens 
tilsyn i alderssvarende tilbud,  

 

 Tilsynet kan i højere grad end tidligere anvendes til 
rådgivning og vejledning af private børnepassere 

 

 Betegnelsen ”Privat pasningsordning” skal indgå i alle 
private pasningsordningers navn 

 

 Orientering om forskel imellem dagtilbud og private 
pasningsordninger 

 

 Orientering om kommunens retningslinjer for 
optagelse af børn i dagtilbud, når tilskud til privat 
pasning bortfalder. 
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Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
 

Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser (01.07.2018) 
 
Herunder: 

 Det åbne dagtilbud (01.07.2018) 
 

Det foreslås forældrebestyrelsens nuværende minimumskompetence udvides ved, at forældrebestyrelsen 
skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Her tænkes f.eks. på principper for: 
 

 dagtilbud/hjem-samtaler,  

 hente- og bringetidspunkter,  

 håndtering af forældres afholdelse af ferie med barnet,  

 gå-hjem-møder om inddragelse af forældre i børns læring 

 fokuseret forældreinvolvering gennem specifikke tiltag som f.eks. en frivillig børneplan og 
familiedeltagelse i dagtilbuddet. 

 
Det følger af forslaget, at forældrebestyrelsen som en del af inddragelsen i arbejdet med den 
pædagogiske læreplan ligeledes skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med 
lokalsamfundet, så der skabes gode pædagogiske læringsmiljøer i hverdagen i dagtilbuddet 
 
Det foreslås videre, at forældrebestyrelsen skal inddrages i dagtilbuddets arbejde med at skabe rammer 
for gode overgange for børn. Her tænkes f.eks. på, når et barn går fra at blive passet i hjemmet til at 
begynde i dagtilbud, når barnet flytter fra et tilbud til et andet, samt når barnet slutter i børnehave og skal 
starte i fritidstilbud eller skole. 
 
Herudover foreslås det at forældre med børn i enheder skal have ret til at være repræsenteret i 
forældrebestyrelsen via en forældrerepræsentant fra den pågældende enhed.  
 
Endelig foreslås det at tydeliggøre, at der kan etableres fælles forældrebestyrelser på tværs af 
kommunale dagtilbud, hvis der er et flertal herfor i de enkelte dagtilbuds forældrebestyrelser.  
 
Der ændres med de foreslåede ændringer ikke på, at det er dagtilbudsledelsen, som er ansvarlig for den 
pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddene og dermed den daglige håndtering og 
tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer m.v. inden for de rammer, kommunalbestyrelsen og 
dagtilbudsloven sætter. 

 Informationsmateriale til bestyrelse og ledelse om 
udvidelsen af minimumskompetencen. 

 

 Jf. Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje 
har Fredericia Kommune repræsentation af forældre 
fra hver enhed i distriktets forældrebestyrelse. 
Desuden er der etableret fælles forældrebestyrelse 
på tværs af dagpleje og daginstitutioner 
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Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
 

Bedre vilkår for private leverandører (01.07.2018) 
Det foreslås, at privatinstitutioner skal opfylde kommunens kriterier for godkendelse senest seks måneder 
efter kommunens offentliggørelse af disse. Med forslaget vil privatinstitutionen have seks måneder til at 
tilpasse deres drift m.v., hvorefter de skal opfylde kommunens aktuelle godkendelseskriterier. 
Forslaget indebærer, at der ikke sker en fastfrysning af kravene til privatinstitutioner, hvis 
kommunalbestyrelsen som led i fastsættelsen af serviceniveauet ønsker at ændre kravene til de 
kommunale daginstitutioner. Det kan f.eks. ske, hvis kommunen ønsker at ændre normeringen i de 
kommunale daginstitutioner. 
Det foreslås, at det nye krav alene finder anvendelse for privatinstitutioner, som godkendes efter lovens 
ikrafttræden, som foreslås at være den 1. juli 2018. 
 
Justering af driftstilskud 
Det foreslås at give kommunerne mere fleksibilitet til at fastsætte niveauet for driftstilskud til 
privatinstitutioner. Det foreslås således at kommunen kan beslutte at yde et driftstilskud til 
privatinstitutioner, der alene baseres på udgifterne til en plads i en alderssvarende daginstitution, såfremt 
kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner er højere end udgiften til dagpleje. Dermed får 
kommunen i de tilfælde, hvor udgifterne til dagplejen er lavere end til daginstitutioner, mulighed for at yde 
et driftstilskud til privatinstitutioner, som er på niveau med øvrige alderssvarende daginstitutioner i 
kommunen. 
 
Såfremt kommunalbestyrelsen vælger, at der skal ydes driftstilskud til privatinstitutioner, som svarer til 
nettodriftsudgifterne i aldersvarende daginstitutioner, skal det ud fra et lighedshensyn gælde alle 
driftstilskud til alderssvarende privatinstitutioner. Dette omfatter også privatinstitutioner, som er beliggende 
i en anden kommune end opholdskommunen. 
 
Justering af bygningstilskud 
Det foreslås at kommunerne får mulighed for at yde et højere bygningstilskud til privatinstitutioner end det 
tilskud, som dagtilbudsloven i dag giver mulighed for. 
 

Revision af nuværende godkendelseskriterier for 
privatinstitutioner? 
 
Justering af driftstilskud – Økonomi? 
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Der vil blive fastsat regler på bekendtgørelsesniveau, hvorefter kommunen som udgangspunkt skal yde et 
tilskud, som mindst udgør et beløb pr. barn svarende til kommunens ejendomsrelaterede udgifter i 
selvejende og udliciterede daginstitutioner for aldersgruppen delt med det samlede antal børn i 
aldersgruppen i selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen, hvor kommunen yder tilskud til 
ejendomsrelaterede udgifter. 
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Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
 

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (01.07.2018) 
Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at 
forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning. 
Krav efter 1. juli: 

 Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige 
danskkundskaber til at kunne understøtte barnets dansksproglige udvikling. 

 Kommunen skal sikre, at der ikke er tale om proforma-aftaler. 
 Forslaget indebærer, at kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasning, hvor det dog 

foreslås, at kommunen ikke skal føre tilsyn med den fleksible pasning i samme omfang, som 
gælder for privat pasning efter dagtilbudslovens §§ 80-85, idet den fleksible pasning ikke skal 
være omfattet af kravet om læring. 

 Det foreslås, at kombinationstilbuddet ikke kan overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en 
fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.  

 Det foreslås, at den fleksible pasningsdel skal have et omfang på mindst 10 timer om ugen i 
gennemsnit. 

 Omfanget af både deltidspladsen i dagtilbuddet samt den fleksible pasning skal opgøres som et 
gennemsnit over en periode på mindst fire uger. 

 Forslaget indebærer, at der ikke er noget loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der 
kan udgøres af den fleksible pasning. 

 

Kombinationsordningen har hidtil været en mulighed i 
Fredericia Kommune, dog uden at være blevet benyttet. 
 
Der vil med øget synlighed (jf. initiativet kampagne om 
forældres frie valg) være en gruppe forældre som vil tilvælge 
ordningen. 
 
Dette vil implicere en øget nettotildeling til området. 
Derudover må forventes at skulle bruge ressourcer til 
godkendelse og tilsyn. 

Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn (01.07.2018) 
Forældre i kommuner, som giver tilskud til pasning af egne børn, får mulighed for at opdele 
tilskudsperioden i to for det samme barn.  
 
Forældre får mulighed for at dele tilskudsperioden mellem sig.  
 
Forslaget ændrer ikke ved, at den samlede periode maksimalt kan udgøre ét år, og at modtageren af 
tilskuddet skal leve op til de betingelser, der følger af dagtilbudslovens § 87. 
 
Ophold i Grønland og på Færøerne sidestilles med ophold i Danmark i relation til optjening af ret til tilskud 
til pasning af egne børn. 

 

? Pladsanvisningen 
 
Der vil med øget synlighed (jf. initiativet kampagne om 
forældres frie valg) være en gruppe forældre som vil tilvælge 
ordningen. 
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Ikrafttrædelse d. 1. januar 2019 

 
Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
 

Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov (01.01.2019) 
Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplads 
på 30 timer om ugen i et dagtilbud, til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod 
en reduceret egenbetaling. 
 
Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode, forældres ansøgning om en deltidsplads skal 
indgives i opholdskommunen, forældrene skal i ansøgningen skal angive den periode, de ønsker pladsen.  
 
Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af 
deltidspladser i opholdskommunen herunder for ansøgning om en deltidsplads, ophør af en deltidsplads 
og for forældrenes oplysningspligt. 
 

Ingen deltidsmoduler i dagplejen. 
Ingen 30-timers pladser i daginstitutionerne. 
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Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud (01.01.2019) 
Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønske om optagelse blandt alle dagtilbud i 
opholdskommunen og komme på venteliste til mindst én plads i dagtilbud. Dermed sikres, at forældres 
mulighed for at ønske en plads ikke begrænses til de dagtilbud i kommunen, hvor der er ledige pladser. 
 
Det foreslås, at forældre skal have mulighed for at blive stående på ventelisten til det dagplejehjem eller 
den daginstitution eller enhed, de foretrækker, uanset om forældrene har fået en plads i et andet dagtilbud 
til deres barn i medfør af pasningsgarantien. Forslaget indebærer, at forældrene skal have mulighed for at 
overflytte deres barn til f.eks. en anden dagplejer, daginstitution eller enhed i en daginstitution, når der 
bliver en ledig plads, selvom barnet allerede har fået en plads i en anden dagpleje, daginstitution eller 
enhed. 
 
Forældrenes mulighed for at få en konkret plads går ikke forud for kommunens øvrige retningslinjer for 
optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse. 
 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i en daginstitution, en 
enhed i en daginstitution eller et konkret dagplejehjem, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, 
anvises plads efter anciennitet. 

? pladsanvisningen 
Vil det få konsekvenser for udsatte familier? Kan det undgås 
ved tæt samarbejde med Familieafdelingen/sundhedsplejen? 
Bosætningsstrategien? 
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Puljer og forsøg, undersøgelser m.v. 

 
Initiativ fra aftalen (forventet ikrafttrædelse) Status/Opmærksomhedspunkter 
Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal  
Første etape forventes lanceret inden udgangen af 3. kvartal 2018 
Portal som stiller sammenlignelige informationer om dagtilbuddene til rådighed ét sted for alle landets 
dagtilbud. Der vil blive tale om eksisterende registerdata, men der vil være mulighed for den enkelte 
kommune at supplere med yderligere information. 
 
Parametre som forventes at indgå: Lukkedage, andel pædagoger, andel børn af anden etnisk herkomst 
end dansk og normeringer. 
 
Første etape vil indeholde kommunale data og frivillige informationer fra kommunerne. 
 

 

Kampagne om forældres frie valg 
National kampagne, som – ud over viden om eksisterende kommunale valgmuligheder – også vise 
forskelle mellem dagtilbud og privat pasningsordning. 

 

Fokus på, at børn holder ferie fra dagtilbud  

Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation  

Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner Pulje er søgt af Børn og Unge 

Forsøg med målrettede sociale indsatser – herunder forældregrupper i dagtilbud og samarbejde 
med sundhedsplejen 

Pulje er søgt af Familie og Børnesundhed 

Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere (PAU), ledere og faglige fyrtårne Pulje er søgt af Børn og Unge 

Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud Kan søges i 3. kvartal 2018 – medfinansiering på 25% 
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Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan. Partnerskab om 
kompetenceudvikling og viden til praksis 
 
Vedrørende den styrkede lærerplan. Der udarbejdes en række pejlemærker, der skal sætte en fælles 
retning og ramme for: 
 

 Kompetenceløft af faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejere. 

 Den styrkede pædagogiske læreplan på pædagoguddannelsen og PAU 

 Forandringspakker (bestående af bl.a. inspirationsmaterialer, videoer og forløb), der skal 
understøtte aktiveringen af den nye pædagogiske læreplan ude i daginstitutionerne og 
dagplejen. 
 

Repræsentanter i partnerskabet: BUPL, FOA, KL, BUPL’s lederforening, BKF, DLO, universiteterne, 
professionshøjskolerne og SOSU-skolerne. 
Partnerskabet skal som udgangspunkt fortsætte sit arbejde til minimum 2019. 
 

 

Bedre udveksling af relevant viden om børnene i overgange 
 
Et udvalg skal komme med forslag til, hvordan man mest smidigt og ubureaukratisk og med inddragelse 
af forældrene, kan indsamle, opbevare og videreformidle vigtige informationer om børn i overgangene 
mellem hjem (herunder sundhedsplejen) og dagtilbud og igen fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. 
Udvalget består af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- 
og Socialministeriet. En lang række interessenter og eksperter vil også blive inddraget i udvalgsarbejdet. 
Børne- og socialministeren, undervisningsministeren og sundhedsministeren modtager i slutningen af 
februar 2018 en afrapportering fra udvalget.  
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Overordnet tidslinje for 2018 

 
 
 
 


