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Økonomiske principper for budget 2022 

Søndervang dagtilbud. 

Generelt  

Søndervang dagtilbud, har som overordnede mål at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af 

afdelingerne i dagtilbuddet, samt arbejde for fleksible og udviklingsorienterede læringsmiljøer, 

hvor mangfoldigheden i det daglige pædagogiske arbejde bevares.  

Forventning om økonomisk ansvarlighed og solidaritet, så vi i dagtilbuddet hjælper hinanden og 

kan stille krav/forventninger til hinanden på tværs af afdelingerne. 

 

2021 der er udarbejdet ny budgettildelingsmodel i Aarhus kommune, afledt konsekvens af denne 

er ukendt og præsenteres først sener.  

Vi har en forventning om at disse kan overholdes   med den nye model. Principperne danner det 

økonomiske grundlag, for det daglige arbejde i Søndervang dagtilbud.   

 

Principper:  

o At budgettet for dagtilbuddet er et samlet budget, både hvad angår løn og drift.  

o At der aftales en fordelingsnøgle for både udsatte børn midler, sprog tillæg, IBF samt vikar 

budget ( 0,69%), for et budgetår ad gangen.    

o Der tilbageholdelse kompetenceudviklingsmidler på fællesafsnittet for det samlede 

dagtilbud og bruges ikke til andre formål. 

o At hver pædagogisk leder har et råderum til daglig drift, og det forventes at budgettet 

overholdes  

o At der i forbindelse med timereduktion, tilstræbes at bevare fuldtidsstillinger.  

o At de alle afdelinger er ansvarlige i forhold til overholdelse af dagtilbuddets samlede 

budget 

Hvilke parametre skal der være til stede når der er tale om høj kvalitet,  som også  har 

sammenhæng til  DT økonomi.  

 

Normering af børn per voksen:   

Vi tilstræber højest 3 per 0 til 2 årige pr medarbejder 

Vi tilstræber højest 6 per 3 til 5 årige pr medarbejder 
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Hvilke aktiviteter der tilbydes : Børn lærer mest af at være aktive og medskaber af deres egen 

hverdag. Det er pædagogens rolle at introducere nye aktiviteter, lege som passer til 

børnegruppen. Ligeledes at arbejde med barnets sproglig udvikling, herunder dialogisk læsning.  

Personale uddannelse:  

Den positive langsigtede effekter for barnet, når personalet er uddannet/oplært  til at støtte 

barnets udvikling – derfor også altid en prioritering af den fælles kompetenceudvikling. 

De fysiske rammer: Det vil sige at benytte de muligheder der er for at understøtte barnet 

udvikling, trivsel, dannelse og læring både inde og ude.   

Forældresamarbejde:  Her både det formelle men også stue forældremøder, forældre aftner, 

samarbejdet med Nabohuset. 

 

Pulje til børn med særlige behov: 

Fordelingsnøglen er 1:3  

 

Inklusions midler til børn: 

Inklusions pulje tilbageholdes IKKE på fællesafsnittet, fordeles 1:3  

 

Budgettildeling udsatte børn:  

Der er børn i dagtilbud Søndervang. 

Omregningsfaktor: børnehave barn i enhed. Vuggestue barn 1/2 enhed 

106 børnehave børn = 106 enheder 

69 vuggestue børn = 34,5 enheder 

 

H-børn 

Beløb tilføres den enkelte afdeling. Følger altid barnet. 

 

Kost politik:  

Der afsættes pt 50.000  kr til energi måltider om formiddagen og eftermiddags mad per afdeling.  

Ligeledes udgifter til en opvasker i køkkenet.  

 

OBS sprogvejleder : skal det tænkes anderledes afdeling – budget fordeling. Fx bhv og  

Vuggestuen  -  hvad er bestillingen – DT aftalen   

 

Fællesafsnittet:  

http://www.søndervang.dagtilbudaarhus.dk/
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Der tilbageholdelse en del af budgettet på fælles konto til dækning af:  

o Drift og vedligehold fællesfunktionerne 

o Lønudgifter til Motorikvejleder, Sprogvejleder, ligges ud lokalt  

o Midler fra socialstyrelsen ligges ud lokalt ses i styringsværktøjet.   

o IT, Byggeteknisk, fællesadministration, samt DTL løn på fælles afsnittet 

o Løn afregning på to medarbejder mellem skole og DT ligges på fællesafsnittet ( 

kommunikations medarbejder og yderpasning)  

o  Medarbejder i Get2sport afholdes via fællesafsnittet.  

 

Årsværk ift IT fælles support via borgmesterens kontor beregnet til 56.000 kr, fællesafsnittet  

Årsværk for byggeteknisk fællesskab – afregnes afdelingsvis  

Årsværk for administration – afregnes afdelingsvis  

 

Kompetence udvikling:  

Tallene er fra sidste år nye tal indsættes når det er kendt – vil ikke indgå i principper men procenter 

vil.  Der er forskel på kompetenceudvikling og skal kurser fx første hjælp.  

5% af de øvrige udgifter, kan først regnes når vi har fået udsatte børn 

10 %  af grundpris/normtal: kr. 48.900 

1/2  til 2 år = 68 børn (6000.-) kr 600.- = kr  20.400 

3 år frem til skole start= 95 børn (3000.-)  kr  300.- = 28.500 

 

I alt 97.800  

I 2022 er der bestilt NEST konference, lederkonference både i Aarhus kommune og en dags 

konference.  

Ligeledes opfølgning på læreplanen ved video materiale til afdelingerne.  

Pilot projekt:  2022 - 2023 :  kr 200.000 kr.  

 

Gennemgået på: 

MED udvalg  dec- 2021  

Teammøde,  oktober 2021 

Forældre bestyrelse 17/11-2021 

   Marianne Jepsen, Dagtilbudsleder 
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