
København går forrest og sikrer flere pædagoger til børnene 
med budget 2021 og minimumsnormeringer allerede fra 
2022. De massive investeringer i skoler og dagtilbud fortsæt-
ter, mens vi skaber bedre sammenhæng i familiens digitale 
univers.

Minimumsnomering fra 2022
En god start på livet giver en solid 
ballast senere. Med budget 2021 går 
København foran med en historisk stor 
investering på 450 mio. kr. i 2021-2024 
og indfører minimumsnormeringer 
i byens daginstitutioner fra 2022. 
Med tre vuggestuebørn per voksen 
og seks børnehavebørn per voksen 
bliver der mere tid og omsorg til det 
enkelte barn. Københavns Kommunes 
investering kommer oveni det statslige 
tilskud til bedre normeringer. 

Høj kvalitet i dagtilbuddene 
Flere voksne gør det ikke alene. 
Kvaliteten af det pædagogiske 
arbejde skal naturligvis følge med. 
Rekruttering og fastholdelse af 

dygtige pædagoger skal styrkes, 
flere skal op i tid, mens ledige 
københavnere via den to-årige 
merituddannelse skal kunne uddanne 
sig til de mange nye stillinger. 
Der indføres en ny, praksisnær 
uddannelse af dagtilbudsledelsen. 
Ordningen med socialrådgivere i 
dagtilbud videreføres.

Flere daginstitutionspladser
København vokser, og flere og flere 
børn får brug for en institutionsplads, 
når forældrene skal retur til arbejde 
eller uddannelse. Der sættes midler 
af til en ny daginstitution med 
plads til ti grupper på Artillerivej 
69H. Samtidig skabes der plads til 
et nyt byrum Den Grønne Kile til 
glæde for området, som også bliver 

hjemsted for Skolehave Islands 
Brygge. Ved Lergravsparken bliver 
daginstitutionen F/S Rosa udvidet 
med seks grupper.

Mere folkeskole 
Der kommer flere børn i byen, og flere 
vælger de københavnske folkeskoler til. 
Med budget 2021 sætter vi penge af til 
at planlægge i alt tre nye skoler - i Val-
by Syd, i Vejlands Kvarter samt i Nord-
havn. Guldberg Skole udvides med 
en helt ny skolebygning i De Gamles 
By, hvor skolens større elever skal gå – 
mens de nuværende skolebygninger 
ombygges og helhedsrenoveres til 
børnene i indskolingen. 

Bedre faciliteter på skolerne
Udover opførsel af nye skoler forbed- 
rer vi løbende faciliteterne på byens 
eksisterende skoler. Med budget 2021 
etableres en skoleidrætshal og spise- 
område ved Nørre Fælled Skole og  
madskole på Blågård Skole. Der sættes 
også midler af til madkundskab-
faciliteter på Islands Brygge Skole.

Ved Sankt Annæ Gymnasium gives 
der grønt lys til at opføre en ny 
musikbygning med musiksal, øve- 
og undervisningslokaler, som både 
gymnasiet og folkeskolen får gavn af.

Flere specialundervisningspladser 
Med flere københavnere er der også 
flere børn og unge med brug for 
ekstra hjælp og støtte i hverdagen. 
Derfor udvides specialklasserækken 
ved Skolen på Strandboulevarden. 

Den digitale hverdag 
KBH-barn erstattes med Aula, så for-
ældre fremover har samme digitale 
platform til både dagtilbud og skole. 

Endnu bedre hverdag  
for byens børn  

450
mio. kr. til flere hænder  
i daginstitutioner 

Københavns Kommune indfører minimumsnormeringer i 2022
Minimumsnormeringerne indføres dermed tre år tidligere end vedtaget af regeringen med finans-
loven for 2020. Der afsættes samtidig midler til at sikre flere årsværk, når byen vokser, samt midler til 
bevillingsudløb til årsværk. På den måde sikrer vi også minimumsnormeringerne i fremtiden.
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