
Udspillet er regeringens svar på, hvordan vi får 
mere trivsel og læring for alle børn i vores dagple
jer, vuggestuer og børnehaver og mere fleksibilitet 
for børnefamilierne. Vi står på et godt fundament 
med forældre og børn, der er meget glade for deres 
dagtilbud. Men der er også udfordringer. 

Negativ social arv betyder stadig meget for børns 
sproglige og sociale kompetencer ved skolestart og 
for deres livsforløb senere hen. Der er ikke en tyde
lig og fælles retning for det pædagogiske indhold i 
dagtilbuddenes arbejde. Og mange børnefamilier 
har behov for bedre valgmuligheder for at kunne 
skabe en god hverdag. Derfor fremlægger regerin
gen følgende forslag inden for tre centrale temaer:

Stærke dagtilbud
 – Alle børn skal med i fællesskabet
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Sådan fordeles pengene: 

Omkring 

60 mio. kr.
til øget fleksibilitet og frit 
valg for børnefamilier

Omkring 

310 mio. kr.
til bedre læring og trivsel for alle børn 
og et sammenhængende børneliv

Omkring 

210 mio. kr.
til høj kvalitet gennem  
faglighed og tydelig ledelse

Fra 2021 afsætter vi hvert  
år 120 mio. kr. ekstra, her- 
 under 83 mio. kr. årligt  
til flere pædagoger til dag-
institutioner med mange 
børn i udsatte positioner. 

Øget fleksibilitet og frit valg for  
børnefamilier

• Større gennemsigtighed gennem ny 
informationsportal

• Kampagne om forældres frie valg
• Styrket mulighed for at ønske og få  

et bestemt dagtilbud
• Bedre vilkår for private leverandører
• Mere fleksibilitet i ordningen med 

tilskud til pasning af egne børn
• Kombinationstilbud til familier med 

skæve arbejdstider
• Styrket forældreindflydelse i forældre

bestyrelser
• Ret til at vælge deltidstilbud for for

ældre på barsels eller forældreorlov

Bedre læring og trivsel for alle børn  
og et sammenhængende børneliv 

• En styrket pædagogisk læreplan
• Det åbne dagtilbud – samarbejde med 

lokalsamfund
• Mere tid til nærvær gennem mindre og 

meningsfuld dokumentation
• Bedre kvalitet i private pasningsordninger
• Flere pædagoger til institutioner med 

mange børn i udsatte positioner
• Forsøg med målrettede sociale indsatser  

– herunder forældregrupper i dagtilbud 
og samarbejde med sundhedsplejen

• Bedre sammenhæng i kommunens ind
sats for de 06årige

• Bedre overgange via målrettede forløb  
for børn frem mod skolestart

• Bedre udveksling af relevant viden om 
børnene 

• Krav om læringsfokus i SFO og fritids
hjem frem mod skolestart

Høj kvalitet gennem faglighed  
og tydelig ledelse

• Fagligt og ledelsesmæssigt kom
petenceløft for dagplejere, ledere  
og faglige fyrtårne

• Implementering af en styrket  
pædagogisk læreplan på pædagog
uddannelsen og på den pædagogi
ske assistentuddannelse

• Viden til praksis og implementering 
af en styrket pædagogisk læreplan

• Partnerskab om kompetenceudvik
ling og viden til praksis

FAKTAARK


