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Sagsnr: 28.00.00-G01-66-21 

Børne- og ungeområdet 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra Michael Vindfeldt om minimumsnormeringer 

Spørgsmål: 

Hvor meget vil det koste at indføre rigtige minimumsnormeringer på Frederiksberg, forstået som 

opgjort efter BUPLs-model? 

Svar: 

Frederiksberg Kommunens beregninger om minimumsnormeringer er beregnet med udgangs-

punkt i Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. BUPL’s anbefalinger til normeringen, som fremgår 

af BUPL’s hjemmeside, adskiller sig fra Danmarks Statistiks ved ikke at tælle ledelsestid samt 

normering til børn med særlige behov med, ligesom BUPL i sin anbefaling anbefaler en pædagog-

andel på 80 %. Der budgettildeles i Frederiksberg Kommune til 60 % pædagoguddannet personale 

i 2021. 

Der er ikke for nyligt foretaget beregninger efter BUPL’s metode, de seneste er foretaget frem mod 

vedtagelsen af budget 2020. Heraf fremgik det, at for at opnå en børn/voksen ratio på 3,0 for 

vuggestuebørn og 6,0 for børnehavebørn, hvor ledelsestid samt normering til børn med særlige 

behov er fraregnet ville det betyde en udgift på ca. 53 mio.kr. I denne beregning var pædagogan-

delen beregnet som de daværende 60,59 %.  

Der er efterfølgende med vedtagelsen af budget 2021 tildelt yderligere midler til normeringer for at 

opnå minimumsnormeringer efter Danmarks Statistiks metode allerede fra 2022. 

Hvis der i det nuværende budget 2021 skulle ændres, så budgettildelingen fordrede en pædagog-

andel på 80 % i stedet for de nuværende 60 %, så ville det betyde en ekstra tildeling på ca. 21 

mio.kr.  

 



 

 

I alt en merudgift på ca. 74 mio. kr. 

 

Er der afskediget pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som følge af lokalt faldende børnetal? 

Svar: 

Der er i perioden 2020 til 1. maj 2021 afskediget en enkelt pædagogmedhjælper blandt de 23 

kommunale daginstitutioner begrundet i kommunens forhold – nedgang i børnetal. Pædagogmed-

hjælperen var ansat i den kommunale daginstitution, Lindehuset.  

I forbindelse med personalereduktioner, følger lederne HR-afdelingens ”Guide til afskedigelser 

grundet kommunens forhold”, hvor det også fremgår, at med-organisationen bliver inddraget i pro-

cessen og endvidere, at Frederiksberg Kommune har pligt til at omplacere medarbejderen inden 

for overenskomstområdet andre steder i kommunen. I det pågældende tilfælde var der ingen mu-

ligheder for at omplacere pædagogmedhjælperen.  

Medarbejderen fik derfor tilbud om at blive registreret i kommunens tryghedsordning. Medarbej-

derne i tryghedsordningen har fortrinsret til at komme til samtale, såfremt kvalifikationerne matcher 

job- og personprofilen, men har ikke en garanti for at blive tilbudt en ledig stilling. I nærværende 

tilfælde ønskede medarbejderen ikke at blive registreret i kommunens tryghedsordning. 

Kommunen råder ikke over data for afskedigelse af medarbejdere på de 20 selvejende daginstitu-

tioner, hvor det er bestyrelserne, der har arbejdsgiveransvaret.  

 

Med venlig hilsen  

Nina Eg Hansen  

Børne- og Ungedirektør 

  
 


