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Bilag 14 

Obligatorisk læringstilbud 

Folketinget har vedtaget, at børn og unge i udsatte bolig-

områder skal deltage i et 25 timers obligatorisk læringstil-

bud, såfremt de ikke begynder i et dagtilbud, når de fylder 

1 år. 

 

I Aarhus Kommune er disse boligområder omfattet af læ-

ringstilbuddet: Skovgårdsparken, Gellerup, Toveshøj og 

Bispehaven. 

 

Et af formålene med det obligatoriske læringstilbud er, at 

børn uden for dagtilbud skal deltage i et almindeligt dag-

tilbud og trives samt udvikles som følge heraf. Det obliga-

toriske læringstilbud foregår derfor som en del af et al-

mindeligt dagtilbud, hvor det tilrettelægges i tæt kobling 

til den almindelige hverdag. 

 

Derudover skal der i regi af dagtilbuddet tilbydes: 
 Et særligt tilrettelagt forløb for børn i det obligatoriske 

læringstilbud med fokus på at understøtte barnets sprog-

lige, sociale, personlige og kognitive udvikling samt de-

mokratiske dannelse. 

 Introduktion til traditioner og højtider. 

 Vejledningsforløb for forældre 

Den løbende inklusion af børnene kan ligeledes medføre 

forstyrrelser i den øvrige børnegruppe, som vil kræve eks-

tra opmærksomhed fra medarbejderne. For at skabe nogle 

gode rammer for de børn, der er i læringstilbuddene, samt 

sikre at tilbuddet ikke tager tid fra de øvrige børn i dagtil-

buddene, foreslås det, at tilbuddet normeres som en fuld-

tidsplads. Der afsættes således både ressourcer til børne-

ne i det obligatoriske læringstilbud samt til at understøtte 

inklusionen i en vuggestuegruppe. 

 

Den ekstra normering skal dække både de lovpligtige sær-

lige forløb for henholdsvis forældre og børn, fravær af 
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medarbejdere i forbindelse med uddannelse, de særlige 

indsatser der er i forbindelse med at inkludere børnene i 

hverdagen, samt de ekstra administrative opgaver og lig-

nende, som dagtilbuddet får. Hertil kommer nye opgaver 

for sundhedsplejen i de udsatte boligområder, et særligt 

fokus på udviklingen af en god relation mellem dagtilbud 

og hjem og kompetenceudvikling for medarbejderne i de 

berørte dagtilbud. 

 

Indstillingen ”Obligatoriske læringstilbud” 

Byrådet vedtog Børn og Unges indstilling om obligatoriske 

læringstilbud d. 26. juni 2019. Med indstillingen er det 

vedtaget, at der i Budget 2020-2023 afsættes den nød-

vendige finansiering af tilbuddet, som beskrevet i forlig om 

Budget 2019 

 

Med indstillingen anbefales det, at læringstilbuddet res-

sourcemæssigt normeres som en fuldtidsplads for at skabe 

gode rammer for de børn, der er i læringstilbuddene, samt 

sikre, at tilbuddet ikke tager tid fra de øvrige børn i dagtil-

buddene.  

 

Normering som fuldtidsplads vil medføre en manko for 

Børn og Unge på ca. 2,1 mio. kr. i 2020 stigende til 2,6 

mio. kr. årligt fra 2021. 

 

For at tilpasse ressourceniveauet i det obligatoriske læ-

ringstilbud til aktiviteten og væksten i børnetallet i Aarhus, 

skal budgetløftet indarbejdes i budgetmodellen på områ-

det. 

 

Som opfølgning på Børn og Unge-udvalgets drøftelse af 

indstillingen d. 19. juni 2019, blev det præciseret, at øko-

nomien i tilbuddet indgår som en del at evalueringen af 

læringstilbuddet ultimo 2020. 

 

Borgmesterens Afdelings påpeger i påtegning til indstillin-

gen, at byrådet har mulighed for at vælge et andet en-

hedsbeløb, da der er tale om et 25-timers tilbud, men dog 

tilknyttet en række ekstra krav. Mankoen ved normering 

som en deltidsplads vil være ca. 1,4 mio. kr. i 2020 sti-

gende til 1,8 mio. kr. årligt fra 2021.  


