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Greve, 4. oktober 2021 

 

 

Pressemeddelelse: Normeringsundersøgelse viser behov for flere voksne omkring Greves børn 

 

Fælles afsæt for debat om normeringer 

For at skabe et fælles, lokalt afsæt for dialogen om normeringer og kvalitet i daginstitutioner i Greve 

kommune har Greve Forældreorganisation (GFO) i samarbejde med Forældrenes Landsorganisation 

(FOLA) og forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen gennemført en normeringsundersøgelse af 

”antallet af voksne med børnekontakt” i Greve kommunes vuggestuer, børnehaver og integrerede 

institutioner på basis af tal leveret af administrationen.  

 

Officielle normeringer vs. reelle normeringer 

De officielle normeringer afspejler ikke den faktiske tid, som personalet bruger sammen med børnene. 

Uddannelse, pauser, møder, forældrekontakt samt administrative opgaver i forbindelse med 

indberetning og dokumentation er nogle af de aktiviteter, som personalet også bruger tid på, og som 

derfor går fra tiden med børnene.  

 

Danmarks statistik, som opgør de officielle normeringer jf. BOERN3 advarer endvidere om, at de kun 

skal ses som en ressourceberegning til kommunerne og altså IKKE afspejler virkeligheden ude i 

daginstitutionerne. Det er desværre en udbredt misforståelse at henvise til disse tal, når vi taler 

normeringer og kvalitet i dagtilbud, hvilket desværre også er praksis hos KL. 

 

Reelle normeringer viser normeringerne i børnehøjde 

De reelle normeringer viser den faktisk oplevede normering beregnet som et gennemsnit på tværs af 

samtlige daginstitutioner i Greve. Af tabel 1 fremgår de reelle normeringer, hvor resultatet er, at den 

gennemsnitlige normering er 6,23 børn pr. voksen i Greves vuggestuer og 12,61 børn pr. voksen i 

Greves børnehaver. Der tages forbehold for, at beregningen er sket som en stikprøve på tilfældige 

dage i marts måned. Af tabel 2 fremgår den officielle normering for Greves daginstitutioner jf. 

Danmarks Statistik (BOERN3).  

 

Tabel 1. Reelle normeringer i Greves daginstitutioner jf. omsættertabellen 

Institution  Antal børn pr. voksen 

Vuggestue 6,23 

Børnehave 12,61 

 

 

 

 

 

mailto:grevefo@gmail.com


  Side 2 af 2 
  
  
 
 

Greve Forældreorganisation  |  grevefo@gmail.com  |  www.grevefo.dk 

 

Tabel 2. Officielle normeringer Greves daginstitutioner jf. Danmarks Statistik (BOERN3)1 

Institution  Antal børn pr. voksen 

Vuggestue 3,1 

Børnehave 6,2 

 

Om undersøgelsen 

De reelle normeringer i Greves daginstitutioner er udregnet på basis af følgende data oplyst af 

Center for Dagtilbud og Skoler: 

• Antal indmeldte børn pr. den 01.03.21  

• Fremmødeprocenten (eller antal fremmødte børn) hhv. den 8, 17 og 26 marts 2021  

• Antal ansatte årsværk 

• Fordelingsnøgle/belastningsgrad for 2021  

• Antal lukkedage i 2021 (ferie)  

Tallene er indsamlet som stikprøver på forskellige dage, som oplyst ovenfor, og de reelle 

normeringer er udregnet vha. forældrebevægelsen #hvorerderenvoksens beregningsmetode 

”omsættertabellen”, som viser den reelle normering, som forældre i gennemsnit vil møde i 

hverdagen. 

God dialog med forældre er essentiel  
Som forældreorganisation kan vi ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at man i Greve kommune 

inviterer til dialog med forældrene, hvilket er helt essentielt for det tillidsbårne forældresamarbejde. 

Lad os derfor gå åbent og nysgerrigt ind i debatten om, hvordan vi kan sikre flere voksne blandt 

vores børn i ønsket om tryg og udviklende hverdag for vores børn i Greve. 

 

I er meget velkomne til at sende os en mail på grevefo@gmail.com, hvis ovenstående giver 

anledning til spørgsmål eller kommentarer. 

 

Vi glæder os til dialogen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen i Greve Forældreorganisation 

 
1 Kilde: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp  
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