Dagtilbud
Dagtilbud
Pasningstilbuddene for børn i alderen 0-6 år består
af kommunal dagpleje, vuggestuer og børnehaver.
Rebild Kommune giver tilskud til privat børnepasning og pasning af egne børn for aldersgruppen 02 år og tilskud til pasning i privat institution for
børn i alderen 0-6 år. For børn med særlige behov
tilbyder Rebild Kommune plads i et særligt dagtilbud eller støtte i de almindelige dagtilbud. Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

På dagtilbudsområdet har der i 2020 været et
samlet mindreforbrug på 4 mio. kr. inklusiv et
overført mindreforbrug fra året før på samlet 3,4
mio. kr.
Budgetterne på daginstitutioner, dagpleje, private tilbud og forældrebetaling bliver i løbet af året
reguleret i forhold til antal indmeldte børn. I
2020 har der været flere børn i tilbud i andre
kommuner og på 0-2 års området har der været
en forskydning mellem de forskellige tilbudstyper. Der er samlet tilført en budgetregulering på
1,5 mio. kr. i børnetalsregulering i 2020.

Kommunale dagtilbud
De kommunale dagtilbud omfatter dagpleje,
vuggestue og børnehave. Samlet set ender de
kommunale dagtilbud med 3 mio. kr. i mindreforbrug. Fra 2019 havde dagtilbuddene et samlet overført mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Overførslerne fra tidligere år har en stor del af året
været indefrosset, sådan at tilbuddene ikke har
måttet bruge dem.

Året har været præget af nedlukning og restriktioner som følge af Covid-19. Daginstitutionerne
har samlet modtaget kompensation for merudgifter vedrørende Covid-19 på 1,4 mio. kr. Merudgifter er primært til leje af telte, toiletvogne,
ekstra rengøring og personale.
Dagplejen har været decentraliseret siden april
2019, sådan at ledelse og sparring på dagplejen
ligger fordelt på de 9 ledelsesdistrikter i kommunen. Der har i gennemsnit været 310 børn
indmeldt i den kommunale dagpleje. Antallet af
indmeldte børn er faldet fra 306 børn i starten af
2020 til 286 børn ved udgangen af året. Børnetallet har dog midt på året været oppe på 320330 børn. Faldet i antal børn skal både ses i
sammenhæng med, at der er oprettet flere vuggestuepladser fordi der er øget efterspørgsel,
men også fordi det ikke er lykkedes at udvide
antallet af pladser i dagplejen selv om der er
ansat nye dagplejere, idet der samtidig har været
en

tilsvarende afgang.

samtidig var 2020 første år med udmøntning af
statens pulje til minimumsnormeringer, hvor
dagtilbuddene har fået tilført knap 3,1 mio. kr.
Puljen til minimumsnormeringer stiger frem til
2024, hvor minimumnormeringerne skal være
indført, så der maksimalt er 3 børn pr. voksen i
vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver.

Antallet af børn i de kommunale daginstitutioner
er steget fra 1138 børn i 2019 til 1212 børn i
gennemsnit i 2020. Der er i 2020 oprettet forsøgsordning med vuggestue i Øster Hornum og
Nørager.
I Støvring stiger antal af børn fortsat og i
sommeren 2020 åbnede endnu en ny daginstitution i Støvring, Børnehuset Klepholm, som er
normeret til 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Samtidig lukkede de to midlertidige
tilbud vuggestuen Rafns Alle og børnehaven
Svinget. Børnehaven Skovhuset er blevet udvidet til 90 pladser. På grund af øget antal 0-2
årige har der været konverteret børnehavepladser i børnehuset Klepholm til vuggestuepladser,
idet det ikke er lykkedes at skabe tilstrækkelig
antal flere dagplejepladser.

Bedre normeringer
Normering er udtryk for antal børn pr. fuldtidsansat personale. Byrådet har tildelt daginstitutionerne 3 mio. kr. i 2020 til bedre normeringer,

I 2020 så vi et fortsat fald i antallet børn pr.
fuldtidsansat i daginstitutionerne. Størst er forbedringen i børnehaverne. Det skal dog bemærkes at enkelte medarbejdertimer kan være bogført på børnehave, men faktisk leveret i vuggestue. Pengene til minimumsnormeringer i 2020
blev fordelt med samme beløb pr. barn, hvorimod pengene i 2021 er fordelt med dobbelt beløb pr. barn til vuggestuerne i forhold til beløbet
pr. barn i børnehave.
Antallet af børn pr. fuldtidsansat er opgjort efter
samme metode, som har været brugt de seneste
år i forbindelse med aflæggelse af regnskab.
Metoden er ikke den samme, som anvendes ved
opgørelse af normeringer på landsplan og tallene
kan derfor ikke direkte sammenlignes. Opgørelse af normeringer i forbindelse med minimumsnormeringer bygger på opgørelse fra Danmarks
statistik, hvor der blandt andet korrigeres for
barsel.

Dagtilbuddenes fællesområde
Fripladser, søskendetilskud, forældrebetaling og
tilskud til private dagtilbud er nogle af de udgifter og indtægter, som er samlet under dagtilbuddenes fællesområde. Samlet var der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Resultatet skyldes
primært mindreforbrug på fremtidens dagtilbud
med 0,3 mio. kr. og fraværspulje med 0,2 mio.
kr. Budgettet til forældrebetaling, fripladser,
søskendetilskud, tilskud til private og mellemkommunale betalinger indgår i børnetalsreguleringen efter aktivitet.

Mellemkommunale betalinger dækker over
afregning for børn, der er indmeldt i et dagtilbud
i en anden kommune end deres bopælskommune. Det er bopælskommunen, der skal betale
udgiften for dagtilbuddet. I gennemsnit har der
været 64 børn fra Rebild Kommune indskrevet i
dagtilbud i andre kommuner, og 37 børn fra andre kommuner har været indmeldt i dagtilbud i
Rebild Kommune. Sammenlignet med de seneste år har der været en stor tilgang af børn, som
Rebild Kommune betaler tilbud for i andre kommuner. Budgettet til mellemkommunale betalinger er som følge heraf tilført 0,6 mio. kr. i forbindelse med børnetalsreguleringen.

Inklusion
Inklusion på dagtilbudsområdet omfatter støtteressourcer til børn i alderen 0-6 år. Hovedparten af støtteressourcerne er lagt ud til daginstitutionerne, mens der centralt er en mindre
gruppe medarbejdere, som dagtilbuddene har
mulighed for at trække på som konsulentbasis.
Området hænger sammen med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som ligger på
folkeskoleområdet. Samlet ender inklusion med
et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes
overført mindreforbrug fra 2019 på 0,8 mio. kr.
Resultatet i 2020 fordeler sig med 0,5 mio. kr.
på småbørnsområdet og 0,1 mio. kr. på skoleområdet.
Særlige dagtilbud
Særlige dagtilbud er for børn med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene er
reguleret efter servicelovens §32. I gennemsnit
har 17 børn været indmeldt i et tilbud med støtte efter denne paragraf, året før var der i gennemsnit 14 børn. Regnskab 2020 ender med et
lille merforbrug på 0,05 mio. kr., som skyldes
overført merforbrug på 0,1 mio. kr. fra året før.

