
Administrationsgrundlag for Dagplejen i Svendborg Kommune for 2021 

Formål 
Principper for ressourcetildeling til Dagplejen i Svendborg Kommune blev besluttet af Børne- 
og Ungeudvalget den 3. februar 2010. 

Princippernes formål er, at 

 Fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse 
 Skabe en ensartet, forståelig og gennemskuelig tildeling 

Principperne skal herudover understøtte muligheden for at anvende dagplejens ressourcer 
fleksibelt indenfor dagtilbudsloven, den fælles pædagogiske referenceramme i Svendborg 
Kommunes dagtilbud (Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag), og den fælles 
forståelse af begrebet professionel pædagogisk faglighed i Svendborg Kommunes dagtilbud 
(Faglighedsblomsten). 

Lønsummen er fremskrevet med overenskomstmæssige beregnede stigninger jævnfør KL’s 
vejledning. Herudover indregnes konsekvenser af Byrådets beslutninger samt 
lovgivningsmæssige initiativer. 

Løn dagplejere 
Det forventede antal indskrevne børn i Dagplejen vurderes ved budgetlægningen for det 
kommende budgetår. Lønbudgettet til dagplejere reguleres efter det forventede antal 
indskrevne børn i Dagplejen.  

En dagplejer må have fire indskrevne dagplejebørn. Der forudsættes en udnyttelsesgrad på 
91,4.  

Budget 2021 
 Dagplejebørn Dagplejere 
Forventet antal (inkl. 6 ressourcepladser) 379 103,7 

 
I budget 2021 udgør den budgettildelte gennemsnitsløn for en dagplejer 367.967 kr. 

Udnyttelsesgrad 
Der forudsættes en udnyttelsesgrad på 91,4 pct. De resterende 8,6 pct. dækker 
langtidssygdom, pladser under afvikling, pladser under opstart, pladser i tilbud, kursus af 
længere varighed og FTR. 

Løn pædagogiske teamledere 
Lønbudgettet til pædagogiske teamledere reguleres efter det forventede antal indskrevne 
børn i Dagplejen inklusiv den forudsatte udnyttelsesgrad på 91,4 pct. 

Der tildeles 0,514 time pr. dagplejebarn pr. uge til pædagogiske teamledere. 

 

 



Budget 2021 
 Dagplejebørn inkl. 

udnyttelsesgrad på 
91,4 pct. 

Pædagogiske 
teamledere 

Dagplejere pr. 
pædagogisk 
temaleder 

Dagplejebørn pr. 
pædagogisk 
teamleder 

Forventet antal 
(inkl. 6 ressour- 
cepladser) 

 
415 

 
5,8 

 
17,9 

 
65 

 

Løn til pædagogisk teamleder fastsættes efter forventet gennemsnitsløn 2021. 
 
Løn til ledelse og administration 
Lønbudgettet til ledelse og administration er børnetalsuafhængigt. Der tildeles lønbudget 
til en dagtilbudsleder og en administrativ medarbejder. 

Barsel 
Den centrale barselspulje er gældende for hele kommunen og dækker forskellen mellem 
dagpengerefusion og op til minimum 95% af den faktiske lønudgift. Refusionen bogføres via 
lønnen og midler fra barselspuljen overføres via budgettet som en omplacering. 
Anmeldelse om graviditet/adoption sendes til HR, som udfylder skema med lønoplysninger, 
hvorefter økonomiafdelingen laver budgetomplaceringen. 

Gæsteplejeordninger 
Gæsteplejehus, dispositionsvederlag og 5. barn på kontrakt udgør Dagplejens 
gæsteplejeordninger. 
 
I gæsteplejehuset er der disponeret med 3,5 fuldtidsansatte gæstedagplejere og ti børn. I 
budget 2021 er der afsat 1,301 mio. kr. til løn i gæsteplejehuset. 
 
Dispositionsvederlag gives til dagplejere, der modtager gæstebørn. I budget 2021 er der 
afsat 1,499 mio. kr. til dispositionsvederlag. 
 
Dagplejens ledelse har kompetence til at lave kontrakt på 5. barn. I budget 2021 er der 
afsat 0,360 mio. kr. til 5. barn på kontrakt. 
 
Ressourcepladser 
Der tildeles maksimalt seks ressourcepladser. Ressourcemæssigt tæller hver ressourceplads 
dobbelt. 

Drift 
Driftsbudgettet er fra 2019 overgået til rammestyring, og budgettet fastsættes en gang 
årligt for det kommende budgetår. 
 
Budget til aktivitet og kurser er fra 2021 harmoniseret med børnehusene ud fra det 
samlede forventede antal børn og det samlede budget. Der afsættes et beløb pr. 
børnepoint. 
 



Beløbet for kurser i 2021 er 598 kr. pr. børnepoint. Vuggestuebørn tæller 1,974 børnepoint 
og børnehavebørn tæller 1,0 børnepoint. Dagplejen tæller 1,674 børnepoint. 
 
Beløbet til aktiviteter i 2021 er 2.178 kr. pr. børnepoint. Vuggestuebørn tæller 1,5 
børnepoint og børnehavebørn tæller 1,0 børnepoint. Dagplejen tæller 1,0 børnepoint. 
 

Afregning løn 
Dagplejens gennemsnitlige antal indskrevne børn vurderes ved budgetlægningen for det 
kommende budgetår. Der udarbejdes en årlig opgørelse inden regnskabsafslutningen.  Med 
udgangspunkt heri afregnes der efter faktisk antal indskrevne børn pr. måned inklusiv den 
forudsatte udnyttelsesgrad. Der afregnes med ind- og udmeldelse pr. den 1. i måneden.  
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