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Nuværende tildeling til daginstitutioner
Der tildeles 4,811 time pr. 3-5 årig. (ugentlig åbningstid 51 timer / belastningsgrad på 10,6)
0-2 årige vægter 1,92, svarende til 9,237 time pr. uge.

Herudover er der forskellige puljer som tildeles:















Mere pædagogisk personale i dagtilbud med 780.122 kr.
Øget åbningstid 1 time med 286.026 kr.
Skoleprovenu 3-5 årige 4 mio. kr. med 2.758.494 kr. (ekskl. beløb til 2-sprogsbørn)
Skoleprovenu 0-2 årige 1 mio. kr. med 215.282 kr.
Bedre Kvalitet i Dagtilbud med 1.218.000 kr.
NY LØN med 258.894 kr.
Vikar 3% af lønsum med 1.549.950 kr.
Vikar længerevarende sygdom med 856.137 kr.
Andel udgifter PAU-elever med -125.000 kr.
Midler til AR og TR og LederTR med 334.791 kr.
Aalestrup Børnehus og Bakkegårdens bh. tildeles i dag til åbningstid på 56,5 time pr. uge.
Bh. Sneglehuset og Lille Madsens Hus tildeles i dag til åbningstid på 55,5 time pr. uge.
Bh. Kridthuset og Bh. Markvænget tildeles i dag til åbningstid på 52 timer pr. uge.
Bh. Valhalla, Bh. Troldehøjen, Bh. Mejsevej, Bh. Bakgården, Hornum Bh. og Højgårdens Bh.
tildeles i dag til åbningstid på 51 timer pr. uge.

Daginstitutioner og LBO reguleres i forhold til faktisk enhedstal. Det gælder dog ikke for puljerne
som fastlåses ved budgetlægningen.
Der er alene set på lønmidler. Alle øvrige udgifter til drift er uændret.
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Forslag 4 – grundbeløb til ledelse. Tildeling til 52 timer ugentlig åbningstid i 8 institutioner og
tildeling til 55,5 timer ugentlig åbningstid i 4 institutioner. Indenfor eksisterende ramme.












Der tilføres ikke midler.
Tildeling vil fremover være 5,328 time pr. 3-5 årig (svarer til 1 enhed)
Grundbeløb til ledelse i daginstitutioner 200.000 kr. pr. institution
Grundbeløb til ledelse i LBO 115.000 kr. pr. LBO. (LBO er ikke kontraktholder)
4 institutioner tildeles midler til åbningstid på 55,5 time pr. uge med 318.710 kr. (Bh.
Bakkegården og Bh. Aalestrup har pt. 56,5 timer pr. uge)
8 øvrige institutioner tildeles midler til åbningstid på 52 timer pr. uge – åbningstiden kan
variere mellem 51-53 timer pr. uge. Aftales med bestyrelsen.
Koordineret feriepasning. Institutioner som ikke har koordineret feriepasning reguleres for
midler svarende til 1 uge, mens institutioner som deler koordineret feriepasning reguleres
for 50% af 1 uge. Aalestrup bh. har koordineret feriepasning hvert år og reguleres derfor
ikke. Det samlede beløb der reduceres med på 630.710 kr. fordeles ud til alle
daginstitutioner i forhold til enhedstal.
Der er koordineret feriepasning 2 uger i sommerferien, fredagen efter Kristi
himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 3-4 dage omkring julen. Institutionerne reguleres for 1
uge som vedrører fredagen efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 3-4 dage
omkring julen. I de 2 uger i sommerferien sendes som hidtil personale med i forhold til
antal børn til den institution, som har koordineret feriepasning.
Udenfor normering er: Inklusionsmidler (600.000 kr.), tildeling 2-sprogsbørn (420.000 kr.)
(pt. 3.000 kr. pr. barn) flexjob i pulje (netto 515.863 kr.) samt timer til AR/TR (334.791 kr.).
Der anvendes samme principper i tildelingen til LBO. Der er i beregningerne alene beregnet
for andelen af 0-5 årige i LBO.
SFO er ikke medtaget i beregningerne. Afregning sker som hidtil.

Forslag 4a – grundbeløb til ledelse. Tildeling til 52 timer ugentlig åbningstid i 8 institutioner og
tildeling til 55,5 timer ugentlig åbningstid i 4 institutioner. Tilførsel af midler på netto 870.000 kr.
Der tilføres netto 870.000 kr. (brutto 1.160.576 kr.)
Tilførsel af netto 870.000 kr. medfører takststigning på 3-5 årige på ca. 29 kr. pr. måned.
Tildeling vil fremover være 5,415 time pr. 3-5 årig (svarer til 1 enhed)
Grundbeløb til ledelse i daginstitutioner 200.000 kr. pr. institution
Grundbeløb til ledelse i LBO 115.000 kr. pr. LBO. (LBO er ikke kontraktholder)
4 institutioner tildeles midler til åbningstid på 55,5 time pr. uge med 318.710 kr. (Bh.
Bakkegården og Bh. Aalestrup har pt. 56,5 timer pr. uge)
 8 øvrige institutioner tildeles midler til åbningstid på 52 timer pr. uge – åbningstiden kan
variere mellem 51-53 timer pr. uge. Aftales med bestyrelsen.
 Koordineret feriepasning. Institutioner som ikke har koordineret feriepasning reguleres for
midler svarende til 1 uge, mens institutioner som deler koordineret feriepasning reguleres
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for 50% af 1 uge. Aalestrup bh. har koordineret feriepasning hvert år og reguleres derfor
ikke. Det samlede beløb der reduceres med på 641.005 kr. fordeles ud til alle
daginstitutioner i forhold til enhedstal.
Der er koordineret feriepasning 2 uger i sommerferien, fredagen efter Kristi
himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 3-4 dage omkring julen. Institutionerne reguleres for 1
uge som vedrører fredagen efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 3-4 dage
omkring julen. I de 2 uger i sommerferien sendes som hidtil personale med i forhold til
antal børn til den institution, som har koordineret feriepasning.
 Udenfor normering er: Inklusionsmidler (600.000 kr.), tildeling 2-sprogsbørn (420.000 kr.)
(pt. 3.000 kr. pr. barn) flexjob i pulje (netto 515.863 kr.) samt timer til AR/TR (334.791 kr.).
 Der anvendes samme principper i tildelingen til LBO. Der er i beregningerne alene beregnet
for andelen af 0-5 årige i LBO.
 SFO er ikke medtaget i beregningerne. Afregning sker som hidtil.

Forslag 5 – grundtildeling timetal + faktor pr. barn. Tildeling til 52 timer ugentlig åbningstid i 8
institutioner og tildeling til 55,5 timer ugentlig åbningstid i 4 institutioner. Indenfor eksisterende
ramme.
Der tilføres ikke midler
Tildeling vil fremover være 5,225 time pr. 3-5 årig (svarer til 1 enhed)
Grundtimetal på 10 timer til ledelse i daginstitutioner
Grundtimetal på 6 timer til ledelse i LBO (LBO er ikke kontraktholder)
Der tildeles 12 minutter pr. enhed til ledelse
Timetallet til ledelse fastfryses for 1 år ad gangen på baggrund af enhedstal til det
kommende budgetår.
 4 institutioner tildeles midler til åbningstid på 55,5 time pr. uge med 318.710 kr. (Bh.
Bakkegården og Bh. Aalestrup har pt. 56,5 timer pr. uge)
 8 øvrige institutioner tildeles midler til åbningstid på 52 timer pr. uge – åbningstiden kan
variere mellem 51-53 timer pr. uge. Aftales med bestyrelsen.
 Koordineret feriepasning. Institutioner som ikke har koordineret feriepasning reguleres for
midler svarende til 1 uge, mens institutioner som deler koordineret feriepasning reguleres
for 50% af 1 uge. Aalestrup bh. har koordineret feriepasning hvert år og reguleres derfor
ikke. Det samlede beløb der reduceres med på 618.428 kr. fordeles ud til alle
daginstitutioner i forhold til enhedstal.
Der er koordineret feriepasning 2 uger i sommerferien, fredagen efter Kristi
himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 3-4 dage omkring julen. Institutionerne reguleres for 1
uge som vedrører fredagen efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 3-4 dage
omkring julen. I de 2 uger i sommerferien sendes som hidtil personale med i forhold til
antal børn til den institution, som har koordineret feriepasning.
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 Udenfor normering er: Inklusionsmidler (600.000 kr.), tildeling 2-sprogsbørn (420.000 kr.)
(pt. 3.000 kr. pr. barn) flexjob i pulje (netto 515.863 kr.) samt timer til AR/TR (334.791 kr.).
 Der anvendes samme principper i tildelingen til LBO. Der er i beregningerne alene beregnet
for andelen af 0-5 årige i LBO.
 SFO er ikke medtaget i beregningerne. Afregning sker som hidtil.

Forslag 5a – grundtildeling timetal + faktor pr. barn. Tildeling til 52 timer ugentlig åbningstid i 8
institutioner og tildeling til 55,5 timer ugentlig åbningstid i 4 institutioner. Tilførsel af midler på
netto 1 mio. kr.















Der tilføres netto 1 mio. kr. (brutto 1.329.003 kr.)
Tilførsel af netto 1 mio. kr. medfører takststigning på 3-5 årige på ca. 33 kr. pr. måned.
Tildeling vil fremover være 5,319 time pr. 3-5 årig (svarer til 1 enhed)
Grundtimetal på 10 timer til ledelse i daginstitutioner
Grundtimetal på 7 timer til ledelse i LBO (LBO er ikke kontraktholder)
Der tildeles 12 minutter pr. enhed til ledelse
Timetallet til ledelse fastfryses for 1 år ad gangen på baggrund af enhedstal til det
kommende budgetår.
4 institutioner tildeles midler til åbningstid på 55,5 time pr. uge med 318.710 kr. (Bh.
Bakkegården og Bh. Aalestrup har pt. 56,5 timer pr. uge)
8 øvrige institutioner tildeles midler til åbningstid på 52 timer pr. uge – åbningstiden kan
variere mellem 51-53 timer pr. uge. Aftales med bestyrelsen.
Koordineret feriepasning. Institutioner som ikke har koordineret feriepasning reguleres for
midler svarende til 1 uge, mens institutioner som deler koordineret feriepasning reguleres
for 50% af 1 uge. Aalestrup bh. har koordineret feriepasning hvert år og reguleres derfor
ikke. Det samlede beløb der reduceres med på 629.618 kr. fordeles ud til alle
daginstitutioner i forhold til enhedstal.
Der er koordineret feriepasning 2 uger i sommerferien, fredagen efter Kristi
himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 3-4 dage omkring julen. Institutionerne reguleres for 1
uge som vedrører fredagen efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 3-4 dage
omkring julen. I de 2 uger i sommerferien sendes som hidtil personale med i forhold til
antal børn til den institution, som har koordineret feriepasning.
Udenfor normering er: Inklusionsmidler (600.000 kr.), tildeling 2-sprogsbørn (420.000 kr.)
(pt. 3.000 kr. pr. barn) flexjob i pulje (netto 515.863 kr.) samt timer til AR/TR (334.791 kr.).
Der anvendes samme principper i tildelingen til LBO. Der er i beregningerne alene beregnet
for andelen af 0-5 årige i LBO.
SFO er ikke medtaget i beregningerne. Afregning sker som hidtil.
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