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Side 3 

1 [Åben] Minimumsnormeringer  
  
Sags ID: EMN-2021-06076 

 

Resumé 
Dagtilbud har gennemført en høring blandt interessenter og aktører på dagtilbudsområdet i 
Gentofte Kommune om udmøntning af kommunens tilskud til indfasning af lovbundne 
minimumsnormeringer fra 2022. Børneudvalget orienteres om høringen og skal tage stilling til, om 
en del af kommunens tilskud til minimumsnormeringer skal udmøntes efter særlige kriterier fra 
2022 eller om alle midler fortsat skal fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne. 

 
Baggrund 
Børneudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2020 (punkt nr. 4), at Gentofte Kommunes andel af 
de statslige midler til indfasning af lovbundne minimumsnormeringer skulle fordeles 
forholdsmæssigt mellem alle daginstitutioner på baggrund af antal enheder i institutionerne i 2020 
og 2021. Børneudvalget besluttede på mødet den 10. maj 2021 (punkt nr. 2), at udskyde en 
planlagt drøftelse om evt. udmøntning af en mindre del af midlerne efter særlige kriterier fra 2022 
til udvalgsmødet i november 2021, hvor Dagtilbud vil have et overblik over, hvilken normering 
Gentofte Kommune har ifølge data fra Danmarks Statistik. 
 
Regeringen og dens støttepartier indgik i december 2020 en ny aftale om minimumsnormeringer. 
Aftalen indebærer, at lovbundne minimumsnormeringer på 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i 
vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver skal indfases et år tidligere end 
efter den hidtidige aftale i 2024 mod 2025 i tidligere aftale.  
 
Gentofte Kommune har modtaget 6,1 mio. kr. i 2020, 9,3 mio. kr. i 2021 og modtager i 2022 10,8 
mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer. De konkrete beløbsstørrelser for 2023 og 2024 og 
de følgende år kendes endnu ikke, men forventes at være i størrelsesordenen 16,2 mio. og 20,6 
mio. kr.  
  
Ifølge Danmarks Statistik var normeringen i Gentofte Kommune i 2020 2,9 børn pr. pædagogisk 
personale i vuggestuer og 5,7 børn pr. pædagogisk personale i børnehaver. Dette er en forbedring 
i forhold til 2019, hvor de tilsvarende tal var henholdsvis 3,0 og 6,0. På landsplan var normeringen 
ifølge Danmarks Statistik i 2020 2,9 børn pr. pædagogisk personale i vuggestuer og 5,8 børn pr. 
pædagogisk personale i børnehaver. Gentofte Kommune ligger i 2020 præcis på 
landsgennemsnittet for vuggestuebørn og en anelse bedre end landsgennemsnittet for 
børnehavebørn.  
 
Dagtilbud har i perioden den 17. september til 4. oktober 2021 gennemført en høring af følgende 
interessenter og aktører på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune: 

• Forældrebestyrelser 

• Paraplyorganisationerne Gentofte Børnevenner, Sankt Lukas Stiftelsen og Livsværk 

• De faglige organisationer BUPL og FOA 

• FU Dagtilbud (ledere fra en række daginstitutioner) 

• MED Dagtilbud (fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra en række 
daginstitutioner 

 
Høringsbrevet fremgår af bilag 1.  
 
Følgende forslag til en evt. fordeling af en mindre del af midlerne efter kriterier er præsenteret i 
høringsbrevet:  
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• Give en større andel af midlerne til vuggestuer frem for børnehaver – forskning viser, at 
barnets første 1000 dage har særlig stor betydning.  

• Give institutionerne bedre mulighed for vikardækning i forbindelse med at det faste 
pædagogiske personale er ude af huset for at deltage kompetenceudvikling.  

• Øge antallet af MUF’ere (medarbejdere med udgående funktion), som tager ud i 
børnehaver og vuggestuer og arbejder sammen med personalet om at understøtte en 
inkluderende praksis.  

• Oprette et nyt kompetencecenter/udvide antallet af kompetencecenterpædagoger.  

• Give en større andel af midler til institutioner ud fra en vurdering af hvor der er flest sårbare 
børn og familier.  

 
Bilag 2 er en opsamling på de indkomne høringssvar. Sammenfattende kan det bemærkes, at 
hovedparten er fortalere for, at alle midler til minimumsnormeringer fortsat fordeles 
forholdsmæssigt mellem daginstitutionerne på baggrund af antal enheder i institutionerne. Enkelte 
er fortalere for, at en mindre del af midlerne udmøntes til institutioner, som har en relativ stor andel 
af udsatte børn og familier. 
 
For så vidt angår de øvrige forslag til en mere målrettet anvendelse af midlerne/en udmøntning 
hvor en andel af midlerne fordeles efter særlige kriterier, vurderer Dagtilbud, at fokus bør være på 
forslaget om at give institutionerne bedre mulighed for vikardækning i forbindelse med, at det faste 
pædagogiske personale er ude af huset for at deltage kompetenceudvikling.  
 
Efter Covid-19 er der et efterslæb i forholdt til den løbende efteruddannelse af det pædagogiske 
personale i forhold til indsatserne inden for sprog, motorik og inklusion. Forskning peger på, at 
pædagogisk personale med relevant efteruddannelse er et afgørende parameter for kvalitet i 
dagtilbud. Erfaringer viser, at det for nogle daginstitutioner – ofte de små – kan være svært at få 
sendt personale af sted på efteruddannelse, da institutionernes budget ikke giver mulighed for 
vikardækning i forbindelse med længere uddannelsesforløb. Det kan derfor overvejes at afsætte 
f.eks. 750.000 af minimumsnormeringsmidlerne i 2022 til vikardækning på institutioner, der har få 
eller ingen efteruddannede pædagoger indenfor indsatsområderne og/eller hvor forhold på 
institutionen gør det særligt vanskeligt at sende medarbejdere på uddannelse uden særlig støtte til 
vikardækning.  
 
Det bemærkes, at midler udmøntet på denne måde fortsat vil indgå i Danmarks Statistiks 
opgørelse over normeringer. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
At drøfte, om en del af kommunens tilskud til minimumsnormeringer skal udmøntes efter særlige 
kriterier fra 2022, eller om alle midler fortsat skal fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Høringsbrev om minimumsnormeringer i Gentofte Kommune (4216831 - EMN-2021-06076) 
2. Opsamling på høring om udmøntning af midler til minimumsnormeringer oktober 2021 
(4216830 - EMN-2021-06076) 
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2 [Åben] Kvartalsrapportering Børneudvalget 3. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-06071 

 

Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for børneområdet 3. kvartal 2021 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2)  

 
Baggrund 
Dagtilbud 
Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer ressourcer til børn i udsatte positioner. 
Opgørelsen pr. 1. september 2021 viser, at der er 28 børn, som modtager ressourcetimer i egen 
institution, 46 børn har en kompetencecenterplads, og 15 børn er i et specialtilbud efter 
Servicelovens § 32. 
  
Børn og Familie 
Analyse af underretninger 
I kvartalsrapporten fra 3.kvartal 2020 fremgik en analyse af de underretninger Børn og Familie 
havde modtaget på en måned og analysen beskrev sagsgangen. Af denne rapport fremgår en 
lignende analyse der tager udgangspunkt i de underretninger der er modtaget i september 2020 og 
følger dem frem til august 2021. Formålet er at vise hvordan Børn og Familie arbejder med 
underretninger og hvordan sagsudviklingen forløber over et år.   
 
Sociale institutioner 
Sociale Institutioner, som er omfattet af lov om Socialtilsyn, bliver årligt gennemgået og godkendt 
af Socialtilsynet. Gentofte Kommune har desuden tilkøbt et årligt tilsyn til Specialbørnehaven 
Troldemosen. I tilsynsmodellen er der syv temaer. På en skala fra 1 til 5 vurderes hver af 
institutioner. Alle ni institutioner vurderes i gennemsnit på de syv temaer til over 4.  
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2021 til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 3. kvartal 2021 (4192542 - EMN-2021-06071) 
2. Budgetændringer 3. kvartal 2021- Børn (4201266 - EMN-2021-06071) 
 

3 [Åben] Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne  
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Sags ID: EMN-2021-00297 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer til børneområdet. 

 
Baggrund 
Børneudvalget 4. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022 
Årsplanen for Børneudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner 
til behandling. 
 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder. 
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre: 
At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der 
forventes drøftet på udvalgsmøderne. 
 
Årsplanen opdateres hvert kvartal. 
 
Se bilag Årsplan for Børneudvalget 4. kvartal 2021 - 3. kvartal 2022. 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan for Børneudvalget 1. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022 (4193145 - EMN-2021-00297) 
 

4 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00660 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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