
Tallene i pjecen refererer Til budgeT 2016

Økonomien  
i dagTilbuddene



Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er betydningsfuldt for 
arbejdsmiljøet i det samlede dagtilbud. En del af dette samarbejde udspiller sig 
igennem det formaliserede arbejde i de lokale MED-udvalg. Det er i MED-udvalget, at 
lederen sammen med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanten drøfter 
arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som har betydning for 
dagtilbuddet som helhed. I disse drøftelser indgår økonomi også som en vigtig 
faktor til at forstå driften i dagtilbuddet, og de muligheder og udfordringer det giver 
i hverdagen. Derfor påpeger MED-aftalen for Aarhus Kommune også, at budget og 
regnskab skal være en del af MED-udvalgets fokus. 

Det er ledelsen, der træffer de endelige beslutninger, men tillidsrepræsentanterne i 
MED-udvalget skal alligevel kunne forholde sig til økonomien og debattere denne. 
Det kræver en vis forståelse og indsigt i såvel den overordnede økonomifordeling 
som i ens eget budget i dagtilbuddet. Denne pjece er ment som en hjælp til tillidsre-
præsentanterne i dette arbejde. På en enkel og overskuelig måde forsøger pjecen at 
forklare, hvordan økonomien i dagtilbuddene er skruet sammen. 

Formålet er, at alle i samarbejdets og fællesskabets ånd er klædt på til at indgå i åbne 
og grundige drøftelser af udviklingen af arbejdspladsen, både når det kommer til 
aktiviteter og økonomi. 

Forord

Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus  

Søren Aakjær, Chef for Skoler, Dag- og Fritidstilbud, Børn og Unge

  



BUPL Århus hjælper

det giver ruth, som er Tr i børnehaven Gravkoen 
nogle dybe rynker i panden, for hvor mange penge 
er der egentligt at passe børn for?

TiL TiLLidsrePræsenTanTerne

sammen har vi en forventning om, at tillidsrepræ-
sentanter (Tr) gennem Med-systemet indgår i de 
årlige drøftelser om det enkelte dagtilbuds økonomi.
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der var enGanG... 
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Før dagtilbuddet kan få tildelt et budget, går der mange ting forud.

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen forhandler hvert år om kommunernes 
samlede økonomi for det næste år. resultatet af forhandlingen bliver Kommuneaftalen, 
hvoraf det bloktilskud som staten giver til kommunerne fremgår. dette bloktilskud indgår i 
Finansloven, som efterfølgende vedtages af Folketinget. Kommunernes økonomi bestem-
mes dermed af det bloktilskud som staten giver, og de skatter som borgerne betaler til 
kommunerne.

Byrådet sætter sig så sammen en gang om året for at lave et budgetforlig, som fastsætter, 
hvordan det samlede budget prioriteres og fordeles internt i aarhus Kommune.

eT budgeTforlig gælder for deT efTerfØlgende år plus 3 
” overslagsår”, hvilkeT muliggØr en flerårig budgeTlæg-
ning i forhold Til poliTiske prioriTeringer, der kan have 
en Økonomisk effekT på længere sigT.
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nÅrh nej deT er jo iKKe eT evenTyr, Men



Det vedtagne budget udmøntes via for-
skellige budgetmodeller. Der er budget-
modeller for hver af Aarhus Kommunes 
magistratsafdelinger - heriblandt også for 
Børn og Unge.

Når Børn og Unge har fået tildelt budgettet, 
fordeles pengene videre ud til de decentrale 
enheder dvs. til dagtilbud, skoler, SFO og 
fritids-og ungdomsklubber. Til dette anvendes 
budgettildelingsmodeller, som ikke er helt det 
samme som en budgetmodel. Tildelingsmo-
dellerne skal nemlig sørge for, at alle enheder 
får tildelt penge ud fra samme principper, 
så fordelingen dermed bliver retfærdig og 
gennemsigtig.

Fra BUdGeTForLiG TiL BUdGeTTiLdeLinGsModeL

byråd                       bØrn og unge                     skoler og dagTilbud 
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For dagtilbuddene i aarhus ser  
budgettildelingsmodellen sådan ud:

Budget til ledelse/administration 
14 timer pr. uge til ledelse og administration+ 
8 timer pr. uge til ledelse per børnegruppe 
(en børnegruppe svarer til enten 20 børneha-
vebørn eller 12 vuggestuebørn)

afdelingstillæg pr. afdeling

Beløb pr. barn

særtillæg til små/specielle institutioner

derudover er der også en særskilT budgeTTildelingsmodel 
for dagplejen, og der kan yderligere være separaTe bevillinger 
Til f.eks. bØrn med handicap, Tosprogede, bygningsbudgeTTer, 
udsaTTe bØrn samT andre poliTiske prioriTeringer.

BUdGeTTiLdeLinGsModeL For daGTiLBUd i aarhUs 

1

2

3

4
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Lad os reGne LidT PÅ, hvor ManGe 
PenGe BenT TiLdeLes TiL aT drive 
daGTiLBUd For? 

her er BenT. han er Leder aF daGTiL-
BUddeT TUsindFrüd. Udover Grav-
Koen er Gryden, soLGryn oG sKUFFe-
jerneT oGsÅ en deL aF daGTiLBUddeT.

sÅdan ser GrUndBUdGeTTeT Ud For 
daGTiLBUddeT TUsindFrüd
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60       /20 x 8
= 24 Timer

118 Timer pr. uge

Først tildeles dagtilbuddet 14 timer pr. uge til ledelse og administration. derudover 
skal der også beregnes ledelsestimer ud fra det samlede antal børnegrupper i dagtil-
buddet. For Tusindfrüd ser regnestykket sådan ud.

TUsindFrüd - LedeLse oG adMinisTraTion 
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48       /12 x 8
= 32 Timer

36       /12 x 8
= 24 Timer

12       /12 x 8
+ 40       /20 x 8
= 24 Timer



TUsindFrüd - LedeLse oG adMinisTraTion 

nu er vi klar til at regne på, hvor mange penge dagtilbuddet i alt tildeles til ledelse 
og administration:

Til omregning af de 118 timer til budget, anvendes en standardsats for en dagtil-
budsleder, som er: 559.850 kr. pr. år.

belØbeT Til ledelse og adminisTraTion beregner du alTid ud 
fra dagTilbuddeTs samlede bØrneTal, og deT vil ved åreTs 
afsluTning blive regulereT, så deT passer med deT gennem-
sniTlige anTal bØrnegrupper henover hele åreT.

118/37 Timer pr. arbejdsuge x 559.850 kr. 
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 1.785.468 kr. 
Til ledelse og adminisTraTion pr. år

 = 



Dertil kommer afdelingstillægget på 14.027 kr. pr. afdeling årligt. 

Tillægget gives til hver selvstændig afdeling i dagtilbuddet og kan bidrage til dækning af 
udgifter til eksempelvis: IT, telefon, arbejdsmiljøkurser, forsikringer og afskrivning af hårde 
hvidevarer.

TUsindFrüd - aFdeLinGsTiLLæG

14.027 kr.
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14.027 kr.

14.027 kr. 14.027 kr.

56.108 kr.



ved fusioner og sammenlægninger vil afdelingsTillæggeT 
alTid være knyTTeT Til den enkelTe fysiske lokaTion.
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Så mangler vi det barnsbestemte beløb. 
Beløbet pr. barn for en fuldtidsplads uden kost er:

TUsindFrüd - BeLøB Pr. Barn 

60       x 51.027
= 3.061.620 kr.

36        x 107.565
= 3.872.340 kr.

           x 107.565
           x 51.027
= 3.331.860 kr.
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4048       x 107.565

= 5.163.120 kr.

= 15.428.940 kr.

når du forholder dig Til deT barnsbesTemTe belØb, er deT godT aT vide, aT:
•   budgettet bliver reguleret, hvis børnetallet ændrer sig. På denne måde 

sikrer man, aT der alTid er budgeT i forhold Til deT konkreTe anTal bØrn, 
der er i dagTilbuddeT. 

•   der findes andre beløb Pr. barn for deltidsPladser og Pladser med kost

det giver følgende regnestykke:

107.565 kr. pr. vuggesTuebarn pr. år 51.027 kr. pr. bØrnehavebarn pr. år
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så uden yderligere tildelinger som f.eks. midler via finansloven til mere pædagogisk 
personale har dagtilbudsleder Bent et budget for sit dagtilbud på:

TUsindFrüd - saMLeT GrUndBUdGeT
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ledelse og adminisTraTion

gravkoen

gryden

solgryn

skuffejerneT

afdelingsTillæg

1.785.468

56.108

3.061.620

3.872.340

5.163.120

3.331.860

alT i alT 17.270.516
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Grundbudgettet er det, man i Med-udvalget skal drøfte i forhold til de prioriteringer, der 
giver bedst mening for dagtilbuddet. det kunne være personalesammensætning, vikar, 
kostordning, beskæftigelsesmaterialer, reparationer, vedligeholdelse, legepladsfornyelse 
og reservationer til forskellige formål m.m. naturligvis indgår sammenlægninger/fusioner 
også som en del af en eventuel diskussionen- men kun en del!

i sidste ende vil det altid være dagstilbudslederen, der træffer den endelige beslutning om, 
hvordan de tildelte midler konkret skal anvendes. dette sker i samråd med bestyrelsen og 
Med-udvalget.

de 17.270.516 Kr. er GrUndBUdGeTTeT 
For daGTiLBUddeT TUsindFrüd 



Her er nogle af de ting, som man skal have ind i sine overvejelser, når man drøfter et budget:

 Læs mere på ambu.mitbu.dk/dt
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nU hÅBer vi, aT dU er KLar TiL aT drøFTe øKonoMien 
i diT daGTiLBUd

Med en forudseende og velovejet styring af økonomien kan du bruge din tid på det, 
der er allervigtigst – nemlig børnene.
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eGne noTer



Mød Ruth, der er tillidsrepræsentant i børnehaven Gravkoen samt Bent, der er dag-
tilbudsleder i dagtilbuddet Tusindfrüd. Mød også vuggestuen Gryden, børnehaven 
Solgryn og DII Skuffejernet.

Ruth går på opdagelse i institutionernes økonomi og får f.eks. svar på:

Hvor kommer pengene fra?
Hvad består et grundbudget af?
Hvad er det barnsbestemte beløb?
Hvad betyder budgettildelingsmodellen?
Hvor mange penge er der afsat til ledelse og til pædagogisk personale?

indBLiK i øKonoMien i daGTiLBUddene


