
 

 

 

 

 

 

 

Departementet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

17. december 2019 

Sagsnr.:19/18345 

 

   

   

   

 

Afgørelse vedr. Aarhus Kommunes ansøgning om dispensation fra 

dagtilbudslovens regler om bedre fordeling af børn i daginstitutio-

ner 

Baggrund for afgørelsen 

Aarhus Kommune har d. 19. september 2019 ansøgt Børne- og Under-

visningsministeriet om dispensation fra 

 dagtilbudslovens § 23, stk. 4 hvor det fremgår, at såfremt kommu-

nalbestyrelsen som led i opfyldelsen af pasningsgarantien ønsker at 

anvise børn, som har bopæl uden for udsatte boligområder, plads i 

en kommunal, selvejende eller udliciteret daginstitution eller enhed 

heri, der er beliggende i et boligområde, der optræder på listen over 

udsatte boligområder, jf. § 61 a i lov om almene boliger m.v., skal 

barnet ligeledes tilbydes en plads i et andet dagtilbud efter dagtil-

budslovens § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 eller 3, som ikke er belig-

gende i et udsat boligområde. 

 dagtilbudslovens § 26 a, stk. 1, hvor det fremgår, at kommunalbesty-

relse skal sikre, at der i løbet af et kalenderår maksimalt nyoptages 

30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen for udsatte boligom-

råder i § 61 a i lov om almene boliger mv., i hver daginstitution efter 

dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4. 

 

På baggrund af spørgsmål og kommentarer fra ministeriet har kommu-

nen endvidere d. 2. december 2019 fremsendt supplerende oplysninger, 

som er behandlet som et tillæg til ansøgningen.  Herudover har børne- 

og undervisningsministeren holdt møde med repræsentanter fra Aarhus 

Kommune, hvor de særlige udfordringer for kommunen blev drøftet. 

 

Afgørelse 

Aarhus Kommune søger om dispensation fra dagtilbudslovens § 23 stk. 

4, for så vidt angår de i ansøgningen nævnte institutioner nr. 10 – 15 og 

nr. 17, og fra dagtilbudslovens § 26 a, stk. 1 - 10, for så vidt angår de i 

ansøgningen nævnte institutioner nr. 1 – 16. Aarhus Kommune søger 
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om dispensation for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2029, og så-

fremt det ikke kan efterkommes, så som minimum for perioden 1. januar 

2020 – 31. december 2024.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet kan meddele, at Aarhus Kommune 

får dispensation fra dagtilbudslovens § 23, stk. 4, for så vidt angår 

 

10. Vuggestuen Tovshøj 

11. Vuggestuen Mælkebøtten 

12. Børnehaven Skræppen 

13. Børnehaven Spiren 

14. Junglen 

15. Børnehuset Mælkevejen 

17. Skovgårdsparkens Børnehave 

 

Børne- og Undervisningsministeriet kan meddele, at Aarhus Kommune 

får dispensation fra dagtilbudslovens § 26 a, stk. 1 - 10, for så vidt angår 

 

1. Idrætsinstitutionen Myretuen 

2. Idrætsinstitutionen Ellekær 

3. Idrætsinstitutionen Tumlehøjen 

4. Natur og Miljøbørnehuset Viben 

6. Børnehuset Bækken – Væksthuset 

7. Børnehuset Engen – Væksthuset 

8. Børnehuset Skoven - Væksthuset 

9. Børnehuset Stranden - Væksthuset 

10. Vuggestuen Tovshøj 

11. Vuggestuen Mælkebøtten 

12. Børnehaven Skræppen 

13. Børnehaven Spiren 

14. Junglen 

15. Børnehuset Mælkevejen 

16. Idrætsbørnehuset v/Globus1 

 

Dispensationsperioden løber fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 

2024. Ministeriet skal i den forbindelse henvise til, at dispensation som 

udgangspunkt kan gives i op til 5 år, med mindre der er særlige forhold, 

der kan begrunde en længere dispensationsperiode. Det har ministeriet 

ikke fundet tilstrækkelig begrundelse for. 

 

Aarhus Kommune er forpligtet til hvert andet år i løbet af dispensations-

perioden at indsende en statusafrapportering til Børne- og Under-

visningsministeriet. Se nærmere herom under ”Krav til statusafrapporte-

ringen” nedenfor. 

 

Når dispensationsperioden er udløbet vil institutionerne 10 – 15 og 17 

skulle leve op til dagtilbudslovens § 23, stk. 4, såfremt det boligområde, 
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den enkelte institution er beliggende i, fortsat fremgår af listen over ud-

satte boligområder. 

 

Hvis det boligområde, som institutionerne 10 – 15 og 17 er beliggende i, 

ikke længere er på listen over udsatte boligområder i løbet af dispensati-

onsperioden, bedes kommunen oplyse dette til Børne- og Under-

visningsministeriet. Kommunen vil herefter ikke være forpligtet til at ind-

sende statusafrapporteringer til Børne- og Undervisningsministeriet i for-

hold til meddelte dispensationer fra § 23, stk. 4. 

 

Når dispensationsperioden er udløbet vil institutionerne 1 – 4 og 6 - 16 

skulle leve op til dagtilbudslovens 26 a, stk. 1 - 10, såfremt der i kommu-

nen fortsat er boligområder, som fremgår af listen over udsatte boligom-

råder. 

 

Hvis der i løbet af dispensationsperioden ikke længere er boligområder i 

kommunen på listen over udsatte boligområder, bedes kommunen op-

lyse dette til Børne- og Undervisningsministeriet. Kommunen vil herefter 

ikke være forpligtet til at indsende statusafrapporteringer til Børne- og 

Undervisningsministeriet i forhold til meddelte dispensationer fra § 26 a, 

stk. 1 - 10. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet kan ikke på grundlag af ansøgningen 

og de supplerende oplysninger give Aarhus Kommune dispensation fra 

dagtilbudslovens § 26 a, stk. 1 - 10, for så vidt angår 

 

5. Unimukken 

 

Afslaget er begrundet nedenfor. 

 

Begrundelse vedrørende Unimukken 

Aarhus Kommune har i de supplerende oplysninger til ministeriet den 2. 

december 2019 oplyst at  

 andelen af børn i Unimukken med bopæl i et udsat boligområde ud-

gør 33,3 pct. 

 andelen af nyoptagne børn i Unimukken i 2018, som har bopæl i et 

udsat boligområde udgør 30,8 pct. 

 

Kommunen har desuden i de supplerende oplysninger anført følgende 

vedrørende Unimukken:  

 

Dagtilbudsafdelingen, Unimukken ligger som den eneste tæt på de 30 procent 

i forhold til nuværende andel af børn med bopæl i et udsat boligområde 

og nyoptagne børn i 2018 med bopæl i et udsat boligområde. Men der ønskes 

fortsat en dispensation for afdelingen, da der i øjeblikket arbejdes på 

forskellige scenarier vedr. erstatningsbyggeri og ny dagtilbudskapacitet i 

hele området. Dette kan betyde, at der er børn, som skal flytte mellem afdelinger, 
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hvortil afdelinger med en høj indskrivning af børn fra udsatte boligområder 

kan reduceres en smule, mens afdelinger med en laver andel af børn 

fra udsatte boligområder forventer en midlertidig stigning. 

 

Dertil kommer, at allerede indskrevne børn i Unimukken fra udsatte boligområder 

kan have søskende på venteliste til en plads i institutionen. Aarhus 

Kommune ser det som en fordel at samle søskendebørnene i samme institution, 

så forældrene afleverer samme sted og derved får lettere ved aflevering, 

og så institutionen får muligheden for et stærkere samarbejde med 

familien, idet de kender til familiens baggrund og behov i forvejen. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har ud fra en samlet konkret og 

skønsmæssig vurdering fundet, at det i ansøgningen og de supplerende 

oplysninger ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at kriterierne for at give 

dispensation, som i medfør af dagtilbudslovens § 26 a, stk. 12, er fastsat i 

dagtilbudsbekendtgørelsens § 45, stk. 3, er opfyldt for så vidt angår dag-

tilbudsafdelingen Unimukken. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet finder således ikke, at det er tilstræk-

keligt sandsynliggjort, at der foreligger særlige forhold, der vanskeliggør 

eller gør det særligt uhensigtsmæssigt at følge reglerne i dagtilbudslovens 

§ 26, a stk. 1 – 10 for så vidt angår Unimukken 

 

Ministeriet har herved særlig lagt vægt på, at såvel nyoptaget i 2018 som 

den samlede procentvise andel af børn fra udsatte boligområder i Uni-

mukken på nuværende tidspunkt ligger tæt på grænsen på 30 pct. for år-

ligt nyoptag af børn fra udsatte boligområder. 

 

Det forhold, at Aarhus Kommune vurderer, at der kan opstå behov for 

at flytte børn mellem afdelinger og tage hensyn til søskende findes ikke 

at kunne føre til en anden vurdering for så vidt angår Unimukken.  

 

Krav til statusafrapporteringen 

Aarhus Kommune skal hvert andet år i løbet af dispensationsperioden 

indsende en statusafrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet. 

Statusafrapporteringen skal sendes til ministeriets hovedpostkasse 

uvm@uvm.dk. 

 

Aarhus Kommune skal i statusafrapporteringen bl.a. beskrive følgende, 

som er angivet i kommunens ansøgning som relevante milepæle, tiltag el-

ler lignende: 

 

 Aarhus Kommune følger op på ændringen i beboersammensætnin-

gen som følge af Helhedsplanen og udviklingsplanerne for Gelle-

rup, Toveshøj og Bispehaven, hvor der blandt andet ses på tilflyt-

mailto:uvm@uvm.dk
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ningen af ressourcestærke familier, ændringen i beboernes beskæfti-

gelsesgrad, om der fortsat er et fald i beboere, der er dømt for kri-

minalitet, opførelsen af nye familieboliger mv. 

 

 Konkret for institutionerne ses på fordelingen af børn, herunder 

blandt andet om der konkret for hver af institutionerne er et fald af 

børn fra udsatte boligområder, om forældrene til børnene er i be-

skæftigelse, en evaluering af hjemmelæringsmiljøerne i forbindelse 

med sprogindsatsen. 

 

 Til brug for ovenstående vil der pr. 1. januar 2020 blive udarbejdet 

en baseline for institutionernes andel af børn fra udsatte boligområ-

der, beboernes beskæftigelsesgrad, antallet af ressourcestærke fami-

lier mv. 

 

Milepæle for tiltagene for at fremme børns dansksproglige kompetencer 

 På baggrund af class-vurderinger sættes konkrete mål for de enkelte 

medarbejders arbejde med børnenes sprogudvikling 

 Opfølgning på dagtilbuddenes arbejdet med iværksatte indsatser 

 Systematisk opfølgning på sprogvurderinger, herunder hvordan bør-

nene fordeler sig i kategorierne ”særlig indsats” og fokuseret indsats 

 Ved 5-årssprogvurderingen fokus på at løfte børnenes sprogudvik-

ling mere end forventet på baggrund af 3-årssprogvurderingen 

 Øge andelen af børn der har frit skolevalg 

 

På baggrund af opfølgning på ovenstående milepæle drøftes eventuelle 

nye tiltag. 

 

Milepæle i forhold til den generelle læring og modvirke, at børnene vok-

ser op i et parallelsamfund 

 Med afsæt i arbejdet med det åbne dagtilbud i regi af den pædagogi-

ske læreplan gøres løbende status for dagtilbuddenes arbejde med 

børnenes generelle dannelse og mulighed for at vokse op som en 

del af det omkringliggende samfund, og der udarbejdes evt. en 

handleplan for det videre arbejde. 

 I forlængelse af udviklingen af den nye skole i Gellerup følges der 

op på, hvordan dagtilbuddene medtænkes i principperne for dette 

arbejde. 

 

Milepæle i forhold til forældrenes baggrund og fysiske forandringer 

 Der gøres status på hvor stor en procentdel af forældrene i instituti-

onerne, der står uden for arbejdsmarkedet. Det vurderes at et fald i 

ledighed vil vidne om en bedre fordeling af børn på baggrund af fa-

miliens socioøkonomi. 

 Der gøres status på hvor stort en procentdel af de årligt ny opta-

gende børn der kommer fra et udsat boligområde. Det vurderes at 
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et fald i procentdelen af optagne børn fra et udsat boligområde vil 

vidne om en bedre fordeling. 

 Der gøres status på om helhedsplanerne for de udsatte boligområ-

der og udviklingsplanerne bliver fulgt. 

 

Det er Børne- og Undervisningsministeriets vurdering, ud fra et samlet 

billede af Aarhus Kommunes ansøgning, at de angivne milepæle mv. kan 

danne grundlag for den kommunale statusafrapportering. Aarhus Kom-

mune bedes endvidere i statusafrapporteringen gøre status på 

 Tilbud og indsatser vedrørende ULF i Aarhus og deltagelse i byens 

liv jf. ”Supplerende oplysninger” af 2. december 2019 til Aarhus 

Kommunes ansøgning om dispensation fra reglerne om bedre for-

deling i dagtilbud. 

 

Aarhus Kommune skal første gang indsende statusafrapportering, hvor 

ovenstående milepæle mv. beskrives, d. 1. januar 2022. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Barfoed-Høj 

Kontorchef 

Kontor for Dagtilbud 
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Bilag – regelgrundlag 

 

Dagtilbudsloven 

 

§ 23… 

Stk. 2 og 3…  

Stk. 4. Ønsker kommunalbestyrelsen som led i opfyldelsen af pas-

ningsgarantien efter stk. 2 og 3 at anvise børn, som har bopæl uden for 

udsatte boligområder, plads i en kommunal, selvejende eller udliciteret 

daginstitution eller enhed heri, der er beliggende i et boligområde, der 

optræder på listen over udsatte boligområder, jf. § 61 a i lov om almene 

boliger m.v., skal barnet ligeledes tilbydes en plads i et andet dagtilbud 

efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 eller 3, som ikke er beliggende i et 

udsat boligområde. I det første år, hvor et boligområde optræder på li-

sten over udsatte boligområder, jf. § 61 a i lov om almene boliger m.v., 

gælder 1. pkt. fra den 1. maj i det følgende kalenderår. 

 

§ 26 a. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der i løbet af et kalenderår 

maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen over 

udsatte boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v., i hver dagin-

stitution efter § 19, stk. 2-4, jf. dog stk. 2, 4, 7, 11 og 12. I daginstitutio-

ner efter 1. pkt., der består af flere enheder, jf. § 19, stk. 6, skal kommu-

nalbestyrelsen sikre, at der i løbet af et kalenderår maksimalt optages 30 

pct. børn fra udsatte boligområder i hver enhed i daginstitutionen. 

Stk. 2. Selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelses-

kompetence, jf. § 26, stk. 2, skal sikre, at der i løbet af et kalenderår mak-

simalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen over ud-

satte boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v., i daginstitutio-

nen, jf. dog stk. 4, 7, 11 og 12. I selvejende og udliciterede daginstitutio-

ner med optagelseskompetence, som består af flere enheder, jf. § 19, stk. 

6, skal den selvejende eller udliciterede daginstitution sikre, at der i løbet 

af et kalenderår maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder 

i hver enhed i daginstitutionen. 

Stk. 3. Privatinstitutioner skal sikre, at der i løbet af et kalenderår 

maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen over 

udsatte boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v., i privatinsti-

tutionen, jf. dog stk. 4, 9, 11 og 12. Privatinstitutioner, som består af flere 

enheder, jf. § 19, stk. 6, skal sikre, at der i løbet af et kalenderår maksi-

malt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver enhed i privat-

institutionen. 

Stk. 4. Selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstituti-

oner, af hvis vedtægter det fremgår, at institutionen ved optagelse har til 

formål at tilgodese en eller flere virksomheders medarbejdere, jf. § 27, 

stk. 2, 2. pkt., og § 27, stk. 4, 2. pkt., er ikke omfattet af stk. 2 og 3. 

Stk. 5. Selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelses-

kompetence, jf. § 26, stk. 2, samt privatinstitutioner skal en gang årligt 

oplyse kommunalbestyrelsen i institutionskommunen om, hvor stor en 
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andel børn fra udsatte boligområder der er optaget i institutionen i løbet 

af det seneste kalenderår. I daginstitutioner efter 1. pkt., der  

består af flere enheder, jf. § 19, stk. 6, skal institutionen oplyse, hvor 

stor en andel børn fra udsatte boligområder der er optaget i hver enhed i 

løbet af det seneste kalenderår. 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal opsige aftalen med en selvejende 

eller udliciteret daginstitution med optagelseskompetence, jf. § 26, stk. 2, 

hvis den selvejende eller udliciterede daginstitution i løbet af et kalen-

derår har optaget mere end 30 pct. børn fra et udsat boligområde i dagin-

stitutionen eller i en enhed heri, hvis institutionen består af flere enheder, 

jf. § 19, stk. 6, jf. dog stk. 4, 7, 11 og 12. 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at aftalen 

med en selvejende eller udliciteret daginstitution ikke skal opsiges, jf. stk. 

6, hvis den selvejende eller udliciterede daginstitution kan påvise, at over-

skridelsen af den fastsatte grænse ikke overstiger 5 procentpoint, og at 

overskridelsen skyldes uforudsete forhold. 

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilbagekalde godkendelsen af en 

privatinstitution, hvis privatinstitutionen i løbet af et kalenderår har opta-

get mere end 30 pct. børn fra et udsat boligområde i daginstitutionen el-

ler i en enhed heri, hvis institutionen består af flere enheder, jf. § 19, stk. 

6, jf. dog stk. 4, 9, 11 og 12. 

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at en god-

kendelse ikke skal tilbagekaldes efter stk. 8, hvis privatinstitutionen kan 

påvise, at overskridelsen af den fastsatte grænse ikke overstiger 5 pro-

centpoint, og at overskridelsen skyldes uforudsete forhold. 

Stk. 10. Ved opgørelse af nyoptag efter stk. 1-9 skal alene indgå bør-

nenes folkeregisteradresse på optagelsestidspunktet i det pågældende ka-

lenderår. Kommunalbestyrelsen kan dog uanset 1. pkt. beslutte, at børn, 

der udmeldes af institutionen i samme kalenderår, som de optages, ikke 

skal indgå i opgørelsen af årligt nyoptag, jf. stk. 1. Kommunalbestyrel-

sens eventuelle beslutning efter 2. pkt. omfatter alle daginstitutioner i 

kommunen. 

Stk. 11. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om mak-

simal procentsats for årligt nyoptag, når andelen af børn i alderen fra 26 

uger og indtil skolestart med bopæl i udsatte boligområder overstiger 20 

pct. af den samlede gruppe af børn i kommunen i samme aldersgruppe. 

Stk. 12. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om en 

dispensationsadgang. Kommunalbestyrelsen skal efter disse regler kunne 

ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om, at daginstitutioner eller 

enheder i daginstitutioner kan fravige stk. 1-10 og § 23, stk. 4, hvis der 

foreligger helt særlige forhold. 

 

Dagtilbudsbekendtgørelsen 

§ 45. Børne- og Socialministeriet kan efter ansøgning fra kommunalbe-

styrelsen give en daginstitution eller en enhed i en daginstitution, jf. dag-

tilbudslovens § 19, stk. 2-6, dispensation fra dagtilbudslovens § 23, stk. 4, 



 9 

og § 26 a, stk. 1-10. Dispensation efter 1. pkt. gives af Børne- og Social-

ministeriet efter en konkret og skønsmæssig vurdering af, om de i stk. 3 

nævnte kriterier er opfyldte i forhold til den konkrete daginstitution eller 

enhed i daginstitution. 

Stk. 2. Dispensation efter stk. 1 kan gives i op til 5 år, med mindre der 

er særlige forhold, der kan begrunde en længere dispensationsperiode, 

hvor længden af perioden afhænger af karakteren af de angivne forhold 

og tiltag, jf. stk. 3, nr. 1-3. 

Stk. 3. Følgende kriterier skal være opfyldt for, at der kan gives di-

spensation efter stk. 1: 

1) Der skal være særlige forhold til stede, der vanskeliggør eller gør 

det særligt uhensigtsmæssigt for daginstitutionen eller enheden i 

daginstitutionen at følge reglerne efter dagtilbudslovens § 23, stk. 

4, og § 26 a, stk. 1-10. Særlige forhold kan bl.a. omfatte 

a) at det område, institutionen er beliggende i, ligger meget 

isoleret, 

b) at området arealmæssigt er meget stort, 

c) at området inden for en kort årrække ikke forventes at 

være på listen over udsatte boligområder, 

d) at kommunalbestyrelsen allerede har en plan om tiltag, 

som forventes at betyde, at institutionen vil kunne leve op 

til, at der efter en årrække maksimalt nyoptages 30 pct. 

børn fra et udsat boligområde i løbet af et kalenderår eller 

e) øvrige forhold, som gør vanskeliggør eller gør det særligt 

uhensigtsmæssigt for daginstitutionen eller enheden i dag-

institutionen at følge reglerne efter dagtilbudslovens § 23, 

stk. 4, og § 26 a, stk. 1-10. 

2) Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at kommunen, daginsti-

tutionen eller enheden i daginstitutionen arbejder målrettet på, at 

institutionen eller enheden i daginstitutionen, som ansøgningen 

vedrører, maksimalt vil nyoptage 30 pct. børn fra et udsat bolig-

område i løbet af et kalenderår efter dispensationsperioden udlø-

ber. 

3) Kommunalbestyrelsen, daginstitutionen eller enheden i daginsti-

tutionen skal have iværksat eller have konkrete planer om at 

iværksætte tiltag i dispensationsperioden med henblik på at 

fremme børnenes dansksproglige kompetencer og øvrige gene-

relle læring samt modvirke, at børnene vokser op i parallelsam-

fund. 

Stk. 4. Kriterierne, jf. stk. 3, nr. 1-3, skal beskrives i ansøgningen om 

dispensation, som indsendes af kommunalbestyrelsen til Børne- og So-

cialministeriet, jf. stk. 1. Kommunen skal anvende ansøgningsblanket fra 

Børne- og Socialministeriets hjemmeside. 

Stk. 5. Den af kommunalbestyrelsen indsendte ansøgning om dispen-

sation, jf. stk. 1, kan indgives på vegne af flere daginstitutioner eller en-
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heder i daginstitutioner i den pågældende kommune, hvis de særlige for-

hold og tiltag, jf. stk. 3, nr. 1-3, er enslydende for de pågældende daginsti-

tutioner eller enheder i daginstitutioner. 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen har pligt til at 

viderebringe ansøgninger om dispensation fra dagtilbudslovens § 23, stk. 

4, og § 26 a, stk. 1-10, fra selvejende og udliciterede daginstitutioner med 

optagelseskompetence, jf. dagtilbudslovens § 26, stk. 2, samt privatinsti-

tutioner til Børne- og Socialministeriet, såfremt de pågældende daginsti-

tutioner ønsker det. 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har pligt til hvert andet år i dispensati-

onsperioden at udarbejde og indsende en statusrapportering til Børne- og 

Socialministeriet, som følger op på de kriterier, jf. stk. 3, nr. 1-3, som 

daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 

19, stk. 2-4, i kommunen, jf. dog stk. 8, har fået dispensation på bag-

grund af. I statusrapporteringen kan f.eks. følges op på tiltag, milepæle 

eller lignende, som indgår i ansøgningen om dispensation efter stk. 1. De 

konkrete tiltag, milepæle eller lignende, der skal følges op på i statusrap-

porteringen for den enkelte daginstitution eller enhed i daginstitution vil 

fremgå af Børne- og Socialministeriets meddelelse om dispensation. 

Stk. 8. Selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelses-

kompetence, jf. dagtilbudslovens § 26, stk. 2, samt privatinstitutioner har 

pligt til at udarbejde en statusrapportering hver andet år i dispensations-

perioden, som følger op på de kriterier, jf. stk. 3, nr. 1-3, som daginstitu-

tionen eller enheden i daginstitutionen har fået dispensation på baggrund 

af. I statusrapporteringen kan f.eks. følges op på tiltag, milepæle eller lig-

nende, som indgår i ansøgningen om dispensation efter stk. 1. De kon-

krete tiltag, milepæle eller lignende, der skal følges op på i statusrappor-

teringen for den enkelte daginstitution eller enhed i daginstitution vil 

fremgå af Børne- og Socialministeriets meddelelse om dispensation. Sta-

tusrapporteringen indsendes af kommunalbestyrelsen i institutionskom-

munen til Børne- og Socialministeriet. 

 

 


