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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Børne- og Skoleudvalget 

Bevilling : 11 Dagpasning 

Center:  Center for Børn og Familie 

 

Emne:  Øget kvalitet  i dagtilbud – generel opnormering , 3 mio. kr. netto  

Forslag nr.  BSU-11-51a 1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget 67.566 64.938 64.938 64.938 

Merudgift  3.000 3.000 3.000 

Afledt mindreudgift     

Nettoudvidelse  3.000 3.000 3.000 

  - heraf udvidelse på løn  2.628 2.628 2.628 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget forlænger kommunalbestyrelsens beslutning af 24. maj 2017 om at øge normeringen i dagtilbud i 2017 og 
2018. 
Opnormeringen øger muligheden for, at det pædagogiske personale kan arbejde med at give flere børn lige chancer i 
livet, da det bliver muligt, i et vist omfang, at intensivere arbejdet med at skabe læringsmiljøer, mindre grupper og 
omsorgsfulde rammer, der tilgodeser børnenes emotionelle, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Forskning peger 
på, at det har afgørende betydning for et barns chancer og chancelighed i livet, at der er ressourcer til at understøtte 
barnets emotionelle, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Lige så vel, som det har afgørende betydning, at skabe 
bedre betingelser for det betydningsfulde samarbejde mellem forældre og pædagoger. I den daglige pædagogiske 
praksis, hvor der arbejdes med at i mødekomme det enkeltes barns behov fordrer, at der er mulighed for at tilrettelægge 
pædagogiske indsatser og aktiviteter på forskellige niveauer og i mindre grupper.   

Opnormeringen er også med til at understøtte KL’s forslag om fire landsdækkende pejlemærker for fælles retning for 
kvalitet i Dagtilbud. 

 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:  
Den øgede bevilling på 2.628.000 kr. pr. år svarer til en opnormering på 6,8 årsværk. De ekstra medarbejdere fordeles 
mellem Dagtilbuds 16 almene børnehuse  forholdsmæssigt i forhold til børnetal og vil i praksis betyde at der på en stue 
med 25 børnehavebørn tilføres 3,75 time pr. uge, inkl. ferie og andet fravær.   

Konsekvenser for delmål: 

Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i 
alderen 0-18 år har en myndighedssag i 2022. 

Andre bemærkninger til forslaget:  
Forslaget er alternativ til forslag BSU-11-51b.  
 

Institutionstaksterne ændrer sig alt efter hvilken opnormering dagtilbudsområdet får. Vuggestuetaksten for Bornholm 
ligger på en 92. plads ud af landets 98 kommuner og børnehavetaksten ligger på en 75. plads med de takster der blev 
vedtaget ved budgetlægningen for 2017. Efterfølgende er der tilført området 1 mio. kr. for perioden 01-09-17 til 31-12-
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17, hvilket svarer til 3 mio. kr. årligt. Denne opnormering – der medfører takststigninger pr. 1. september 2017 – bringer 
vuggestuetaksten på Bornholm op på en 85. plads og børnehavetaksten op på en 62. plads.  

Taksten bruges som indikator idet den er et udtryk for normeringen i den enkelte kommune. 

 

Placering blandt landets kommuner ved yderligere budgettildeling: 

 Nuværende placering 
blandt landets 98 
kommuner (1.september 
2017) 

Placering ved 
budgetudvidelse med  

3 mio. kr. 

Placering ved 
budgetudvidelse med  

5 mio. kr. 

Vuggestue 92 85 83 

Børnehaver 75 62 57 

   

 


