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Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med 

forældrene 
 

Baggrund 

Formålet med dette notat er at redegøre for håndteringen af de udfordringer der opstår i 

Dagplejen, dels ved tilpasning i forhold til børnetal og dels ved tilpasning i forhold til for-

ældreønsker mellem vuggestue og dagpleje. 

 

I notatet vil udviklingen i børnetal og niveauet af dagpleje- og vuggestuepladser blive 

præsenteret, sammen med relevante procedure for tilpasning i forhold til børnetal og 

forældreønsker til vuggestuer med særlig fokus på orientering og dialog med forældrene.  

 

 

Udviklingen i børnetal  

Fra 2007 – 2015 er antallet af fødsler reduceret med 169 fødsler pr. år i Hedensted 

Kommune. I januar 2016 er fødselstallet lavere end tilsvarende måned sidste år, og der-

for forventes fødselstallet på nuværende tidspunkt at blive lidt lavere end sidst år. 

 

Figur 1 

 

 
Det betyder samlet set at børnetallet for de 0-2 årige forventes reduceret med 14 % fra  

2012-2016 svarende til 215 børn. 
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Figur 2 

 
 

Udover at børnetallet for de 0-2 årige er faldende, er også andelen af børn der anvender 

kommunalt dagtilbud faldende. 

  

Figur 3
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Fra 2012 – 2016 er andelen af børn der anvender kommunalt dagtilbud faldet fra 62,3 % 

til 58,1 % svarende til at der i 2016 var 4,2 % eller 55 børn færre der anvendte kommu-

nalt dagtilbud i forhold til niveauet for 2012. Som det fremgår af figur 3 er det primært 

brugen af private passere og private vuggestuepladser der er øget, hvilket skal ses i lyset 

af at der i efteråret 2014 blev etableret 2 private vuggestuer (Bøgehaven og Vejlefjord). 

 

Som følge af dels det faldende børnetal og dels den faldende andel af børn der anvender 

kommunalt dagtilbud er det samlede antal børn der går i Kommunal dagpleje eller vug-

gestue reduceret med 19,8 % svarende til 189 børn (fra 953 børn i 2012 til 764 børn i 

2016) 

 

 

 

Figur 4 

 

 
 

 

Fordelingen af børn der 1. januar 2016 anvendte dagtilbud i Hedensted Kommune var 

som det fremgår af Tabel 1. således at 62 % svarende til 538 børn anvendte kommunal 

dagpleje og 27 % svarende til 234 børn anvendte kommunale vuggestue. 3 % anvendte 

private vuggestuer svarende til 22 børn og 80 børn brugte private passere svarende til 9 

%. 
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Tabel 1. 

 

 
 

 

Fordeling af fødselstal og tilflyttere på skoledistrikter 

Udover at fødselstallet er faldende så dækker tallet også over store udsving i mellem de 

enkelte skoledistrikter og ikke mindst inden for det enkelte skoledistrikt, hvilket betyder 

at det er nødvendigt at se flere områder i sammenhæng. Figur 5 viser udviklingen i fød-

selstallet i alle skoledistrikter fra 2010-2015.  

 

Som det fremgår, er der skoledistrikter hvor fødselstallet i enkelte år halveres, eller hvor 

fødselstallet over de 5 år løbende er markant reduceret. 
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Figur 5 
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Men også tilflytning til skoledistrikterne er meget varieret både i mellem årene og mellem 

skoledistrikterne 

 

Tabel 2 
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De store udsving i fødselstal og tilflytning giver naturligvis udfordringer i forhold til kapa-

citetstilpasninger i de enkelte skoledistrikter. Især da behovet for dagplejepladser i de 

enkelte skoledistrikter kan variere markant fra det ene år til det næste. 

 

Visitationskriterier (se bilag 1) 

Der er pasningsgaranti fra barnet er 26 uger til skolestart, hvis barnet er skrevet op se-

nest 3 måneder før behovsdatoen. Pasningsgarantien betyder at kommunen har pligt til 

at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud i en kommunal dagpleje, vuggestue eller 

børnehave. 

 

Pasningsgarantien giver ikke ret til en plads i en bestemt dagpleje, vuggestue eller bør-

nehave, men alene ret til en plads i egen eller nærmeste skoledistrikt. 

 

Forældre kan ønske en 1. og 2. prioritet i forbindelse med opskrivning på venteliste, der 

foregår elektronisk. Hvis barnet ikke tilbydes 1. prioritet kan barnet fortsat stå på vente-

liste til overflytning til 1. prioritet, selv om forældrene har accepteret en plads i en anden 

dagpleje, vuggestue eller børnehave. 

 

Den centrale pladsanvisning fordeler de første ledige pladser i forhold til at indfri pas-

ningsgarantien. Det tilstræbes at imødekomme forældrenes ønsker men forsøger samti-

dige at finde den bedst mulige løsning for flest familier. 

 

Ved fordelingen af pladserne tages hensyn til: 

 

 Behovsdato 
 Alder 
 Børn med specialpædagogiske behov 

 Søskendes pasningstilbud 
 Åbningstider 

 Børnesammensætningen 
 Anciennitet på venteliste 
 Bopælsområde / evt. forældres arbejdssted 

 

Når et tilbudsbrev sendes ud gives der mulig hed for at besøge dagplejer /institution. 

 

I 2015 blev der visiteret 1387 børn til et dagtilbud i Hedensted Kommune, hvoraf de 194 

til vuggestue og 403 til Dagpleje. 

 

Dialog med forældrene i forbindelse med pasningstilbud 

Fremsendelse af tilbud om Dagpasning sker i tæt dialog mellem forældrene og Den cen-

trale pladsanvisning efter forældre har opskrevet deres barn på venteliste med mulighed 

for at vælge 1. og 2. prioritet 

 

Procedure ved 1. prioritet dagpleje: 

 

 Ca. 3 måneder før behovsdato ringes forældrene op for afklaring af: 

 Behovsdato 
 Åbningstider 

 Drøftelse af ønsker 
 Hvor forældre arbejder / kørselsretning 

 På baggrund heraf afdækkes mulighederne for at imødekomme forældre-

nes ønsker 
 Hvis forældreønsker kan imødekommes fremsendes et tilbud 

 Hvis forældrene ikke accepterer – ny dialog 
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 Hvis forældreønsker ikke kan imødekommes kontaktes forældrene igen: 
 Kan ønsker til åbningstider justeres / evt. kan dagplejeres åbnings-

tid justeres i dialog med pædagog 
 Alternative tilbud evt. uden for eget skoledistrikt, hvad vil passe 

bedst med forældrenes arbejdssted 
 Der fremsendes et tilbud til forældrene 

 Hvis forældrene ikke accepterer ny dialog 

 Eventuelt kan forældrene besøge den tilbudte dagplejer 
 Hvis forældrene ikke accepterer ny dialog 

 
Det sker meget sjældent at forældrene og Den centrale pladsanvisning ikke bliver enige 

og forældrene kan vælge at stå på venteliste til overflytning til eksempelvis eget skoledi-

strikt 

 

Procedure ved 1. prioritet vuggestue: 

 

 Ca. 3 måneder før behovsdato ringes forældrene op for afklaring af: 
o Behovsdato 

 Hvis forældreønsker kan imødekommes fremsendes et tilbud 
 Hvis forældreønsker ikke kan imødekommes kontaktes forældrene igen 

 Ønske om anden institution  

 Mulighed for ændringer i behovsdatoer 
 Hvis forældreønsker kan imødekommes fremsendes et tilbud 

  Hvis forældreønsker til vuggestue ikke kan imødekommes kontaktes for-
ældrene igen for afklaring af behov for: 

 Åbningstider 

 Drøftelse af ønsker 
 Hvor forældre arbejder / kørselsretning 

 På baggrund heraf afdækkes mulighederne for at imødekomme forældre-
nes ønsker 

 Hvis forældreønsker kan imødekommes fremsendes et tilbud 

 Hvis forældrene ikke accepterer – ny dialog 
 Hvis forældreønsker ikke kan imødekommes kontaktes forældrene igen: 

 Kan ønsker til åbningstider justeres / evt. kan dagplejeres åbnings-
tid justeres i dialog med pædagog 

 Alternative tilbud evt. uden for eget skoledistrikt, hvad vil passe 

bedst med forældrenes arbejdssted 
 Der fremsendes et tilbud til forældrene 

 Hvis forældrene ikke accepterer ny dialog 
 Eventuelt kan forældrene besøge den tilbudte dagplejer 

 Hvis forældrene ikke accepterer ny dialog 
 

Det sker meget sjældent at forældrene og Den centrale pladsanvisning ikke bliver enige 

og forældrene kan vælge at stå på venteliste til overflytning til vuggestue eller eksem-

pelvis dagpleje i eget skoledistrikt  

 

Hvis børn ikke er blevet opskrevet til dagtilbud bliver forældrene kontaktet når børnene 

er 4-6 måneder.  

 

Proceduren for kapacitetstilpasning 

Før 2014 blev anvendt en budgetmodel for dagplejen, der var baseret på en vurdering af 

børnetallet ud fra antallet af børn i foråret året før budgetåret i forbindelse med budget-
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lægning. Eksempelvis lavede man budgettet for 2013, baseret på antallet af børn der 

blev passet i dagplejen i april 2012. 

I år hvor børnetallet er relativt stabilt vil det være en udmærket budgetmodel, men i pe-

riode med markant faldende børnetal giver dette en udfordring i forhold til kapacitetstil-

pasning, idet man dermed vil gå ind i budgetåret med et for højt børnetal og vil derfor 

allerede være 6-7 måneder bagud med kapacitetstilpasningen.  

 

I henhold til budgetaftalen er belægningsprocenten for dagplejen på 90 %, svarende til 

at alle dagplejere skal gå med 3,6 barn i gennemsnit.   

 

Det er dog vanskeligt at forudsige behovet for dagplejepladser, da en stor del af børnene 

ikke er født på det tidspunkt budgettet vedtages. Samtidig er der en stor usikkerhed om-

kring hvor stor en andel af forældrene der ønsker at få deres børn i kommunalt dagtilbud 

og hvornår. 

 

I 2013 var den samlede belægningsprocent på 82 % svarende til at dagplejerne i gen-

nemsnit gik med 3,3 børn. I det gamle distrikt Øst var belægningsprocenten på 77 % og 

i enkelte områder var belægningsprocenten under 70 %, svarende til at dagplejerene gik 

med 3 børn i gennemsnit, eller hver fjerde dagplejer gik uden børn. 

 

Derfor blev der i 2013 udviklet en ny prognosemodel, der kan forudsige det nødvendige 

antal dagplejepladser 2 år frem. Prognosemodellen tager højde for fødselstal, til- og fra-

flyttere, hvornår forældrene forventer at få deres børn passet m.v. 

 

Dermed vil budgettet bliver lagt ud fra et langt mere korrekt børnetal, og når børnetallet 

reguleres ned bliver budgettet tilsvarende reduceret og tilbageføres til kassen. 

 

Figur 6 
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På trods af at Prognosemodellen rammer relativt præcist i forhold til børnetallet viste det 

sig at der er nogle udfordringer i forhold til kapacitetstilpasningen. Prognosemodellen ta-

ger hensyn til det skoledistrikt hvor børnene har bopæl og den løbende tilpasning til for-

ældreønsker til vuggestuer, men den tager ikke højde for de børn der har pasningstilbud 

i andet skoledistrikt. 

 

For at sikre den løbende kapacitetstilpasningen og dermed nå budgetmålet med en be-

lægningsprocent på 90 %, blev der derfor udviklet et styringsværktøj, baseret på prog-

nosemodellen og hvor der tages højde for forskydninger mellem distrikterne, forældreøn-

sker, samt den kendte viden i forhold til f.eks. dagplejeres barsel, langtidssygdom m.v. 

Grafisk viser styringsværktøjet hver gang der er 4 ledige pladser i et skoledistrikt sva-

rende til at en dagplejere går uden børn eller 4 dagplejere går med 3 børn.  

 

Med styringsværktøjet bliver det muligt at forudsige i hvilke områder der er behov for at 

afskedige 6-7 måneder før behovet opstår, hvormed afskedigelserne kan realiseres så 

dagplejeren er ude at løn, når der ikke er behov for dem. Ligeledes kan en ansættelses-

procedure igangsætte før det reelle behov opstår. Den løbende kapacitetstilpasning bliver 

derfor langt mere effektiv. 

 

Styringsværktøjet justeres løbende hver måned og er fremdateret et år ud over indevæ-

rende år. Dermed risikere man ikke at ansætte eller afskedige i områder hvor udviklin-

gen ser ud til at ændre sig 1 år frem. Samtidig tages der hensyn til de løbende tilpasnin-

ger i forhold til forældreønsker til vuggestuen. 

 

Men indførelsen af denne model er det i 2015 lykkede med en effektiv kapacitetstilpas-

ning at nå en belægningsprocent på 89 %. 

  

Det vil naturligvis være en større udfordring at imødekomme alle forældres ønsker jo hø-

jere en belægningsprocent der er.  Jo færre ledige dagplejepladser der er tilgængelige i 

hvert skoledistrikt, jo mere vanskeligt bliver det at imødegå forældrenes ønsker til åb-

ningstider og beliggenhed. 

 

I praksis sker kapacitetstilpasningen løbende hver måned således: 

 

 Opdatering af prognosemodel og styringsværktøj /  Specialkonsulent 

Alle tal opdateres i forhold til fødsler, til- og fraflyttere, faktisk indskrevne børn, 

ændringer i dagplejegruppen (langtidssygdom, barsel m.m.), samt tilpasninger i 

forhold til forældreønsker til vuggestuepladser. 

 

 Formøde med Den centrale pladsanvisning og Specialkonsulent 

Drøftelse af de enkelte skoledistrikter i henhold til Den centrale pladsanvisnings 

faktiske viden (ønsker til vuggestue, udfordringer i enkelte områder eksempelvis 

ved tvillingfødsler, åbningstider m.v.) 

 

 Møde mellem Den centrale pladsanvisning, Dagplejeleder, Specialkonsulent 

På mødet bliver hvert enkelt område drøftet, i henhold til viden, forventet udvik-

ling, muligheder for at undlade at ansætte i et område, for til gengæld at undgå 

afskedigelser i andre områder m.v.) 

 

 Eventuelle kapacitetstilpasninger igangsættes  

Eventuelle ansættelser eller afskedigelser i gangsættes. Afskedigelser sker i hen-

hold til ”Afskedigelses kriterier og procedure for dagplejere i Hedensted Kommu-

ne” ved taget af MED (Bilag 2)  

 

Samlet set er der i perioden 2014-2016 blevet nedlagt 45 ordinære dagplejestillinger ved 

en kombination af naturlig afgang, omlægning af stillinger og afskedigelser. 
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Procedure for afskedigelser i dagplejen (Bilag 2) 

Når der som følge af faldende børnetal i dagplejen er behov for kapacitetstilpasninger, 

sker det med udgangspunkt i ”Afskedigelseskriterier og procedure for dagplejere i He-

densted Kommune”.  

 

Følgende kriterier danner samlet grundlag for afskedigelsen: 

 

 Geografiske forhold – prognoser i forhold til børnetal 

 Stabilitet – fokus på fravær 

 Dynamikken i et område – aldersfordeling - erfaring - kompetencer 

 Samarbejde – fleksibilitet - engagement 

 Udvikling – fokus på forandringsvillighed – den gode ”kulturbærer” 

 

Den praktiske proces i forhold til afskedigelser er: 

 

 Tillidsrepræsentanter i de berørte områder orienteres, og en tidsplan aftales 

 Lokal MED orienteres 

 Dialogmøde på et fyraftensmøde med dagplejerne fra de berørte områder 

 Nogle dages tænkepause til dagplejerne (Ønsker til efterløn, pension m.v.) 

 De påtænkte opsagte dagplejere ringes op af dagplejelederen samme dag 

 TR orienteres samme dag, bistår med råd og vejledning 

 Høringsperiode 

 Når afskedigelse træder i kraft aftales det med dagplejeren hvordan forældre 

og kollegaer orienteres 

 Orientering og dialog med forældrene om flytning af deres børn 

 

Det sker naturligvis at dagplejeren selv vælger at orientere forældrene i høringsperioden, 

hvorefter de kontakter pladsanvisningen, men hvor de vil blive orienteret om at de ikke 

kan få yderligere information før høringsfristen er udløbet. 

 

Orientering og dialog med forældrene ved opsigelse af dagplejer 

Efter dagplejeren har modtaget sin opsigelse, ringer pædagogerne de berørte forældre 

op. Forældrene bliver orienteret om opsigelsen og bliver hørt til eventuelle ønsker i for-

bindelse hermed: 

 

 Ønsker de at barnet bliver til dagplejeren stopper 

 Skal barnet flyttes nu  

 Ønsker de dagpleje/vuggestue 

 

På baggrund heraf afdækkes mulighederne for at imødekomme forældrenes ønsker uan-

set om det er ønske om vuggetue eller dagpleje. Det forsøges så vidt muligt at opfylde 

forældre ønskerne eksempelvis via 5. barns kontrakt eller lignende. Dette sker i tæt 

samarbejde mellem pædagog og Den centrale pladsanvisning. 

 

 Hvis forældreønsker kan imødekommes fremsendes et tilbud 

 Hvis forældrene ikke accepterer – ny dialog 

 Hvis forældreønsker ikke kan imødekommes kontaktes forældrene igen: 

 Alternative vuggestue institutioner 

 Kan ønsker til åbningstider justeres / evt. kan dagplejeres åbningstid ju-

steres i dialog med pædagog 

 Alternative tilbud evt. uden for eget skoledistrikt, hvad vil passe bedst 

med forældrenes arbejdssted 

 Der fremsendes et tilbud til forældrene 

 Hvis forældrene ikke accepterer ny dialog 

 Eventuelt kan forældrene besøge den tilbudte dagplejer/vuggestue 

 Hvis forældrene ikke accepterer ny dialog 
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Desværre sker det at børn/forældre flere gange kan være uheldige at opleve at deres 

dagplejer blive opsagt, hvilke ikke kan undgås i perioder eller områder med markant fal-

dende børnetal. Dette vil naturligvis være en uheldig og ikke hensigtsmæssig oplevelse 

for hverken barn eller forældre, men det er desværre ikke muligt at garantere at det ikke 

vil ske. Dagplejen er dog meget opmærksom på nødvendigheden af den tætte dialog 

med forældrene i disse tilfælde. Derfor gøres alt hvad der er muligt for at imødekomme 

forældreønsker i forbindelse med opsigelse af dagplejere og specielt meget fokus på for-

ældre der kan være uheldige at opleve det flere gange. 

 

 

Konklusion  

 

Som følge af faldende børnetal, en mindre andel af de 0-2 årige der bliver passet kom-

munalt samt flere forældre der ønsker vuggestuepladser frem for dagpleje pladser har 

der været behov for at udvikle en ny budgetmodel og styringsværktøj der kunne sikre en 

mere optimal kapacitetstilpasning. 

 

Med udviklingen af prognosemodellen og styringsværktøjet bliver det muligt at forudsige 

i hvilke områder der er behov for at afskedige 6-7 måneder før behovet opstår, hvormed 

afskedigelserne kan realiseres så dagplejeren er ude at løn, når der ikke er behov for 

dem. Ligeledes kan en ansættelsesprocedure igangsætte før det reelle behov opstår. Den 

løbende kapacitetstilpasning bliver derfor langt mere effektiv. Den nye budgetmodel har 

været implementeret siden 2014 og i 2015 blev opnået en samlet belægningsprocent på 

89 %.  

 

Det vil naturligvis være en større udfordring at imødekomme alle forældres ønsker jo hø-

jere en belægningsprocent der er.  Jo færre ledige dagplejepladser der er tilgængelige i 

hvert skoledistrikt, jo mere vanskeligt bliver det at imødegå forældrenes ønsker til åb-

ningstider og beliggenhed. Hertil kommer at fødselstal og til-og fraflytning varierer mar-

kant imellem skoledistrikter og inden for de enkelte skoledistrikter år for år. 

 

Der er derfor et stort behov for den tætte dialog med forældrene i forhold til at opfylde 

forældreønsker, og hvis det ikke er muligt at opfylde forældreønskerne, så imødekomme 

forældrene så langt hen af vejen som muligt. 

 

I henhold til visitationskriterierene kan der tilbydes dagplejeplads i eget eller nærmeste 

skoledistrikt men dette kan for forældre betyde længere kørsel. Derfor vil dialogen med 

forældrene eksempelvis være målrettet mod hvilken retning forældrene kører på arbejde, 

så det tilbud forældrene modtager bliver så hensigtsmæssigt som muligt.  

 

De gentagende afskedigelsesrunder i dagplejen har vist behov for en særlig opmærk-

somhed på børn, som oplever eller kan risikere at opleve flere skift på grund af opsagt 

dagplejer. Det er på ingen måde en god situation for børnene, og børn med særlige be-

hov kan være særligt udsatte.  

 

Dagplejen er dog meget opmærksom på nødvendigheden af den tætte dialog med foræl-

drene i disse tilfælde. Derfor gøres alt hvad der er muligt for at imødekomme forældre-

ønsker i forbindelse med opsigelse af dagplejere og specielt meget fokus på forældre der 

kan være uheldige at opleve det flere gange. 

 

 


