
 
   

 
Dagtilbud- og pasningsordninger efter udfasningen af 
’KK-privat dagpleje’ 

Dette bilag beskriver de fire dagtilbud og pasningsordninger, der er i 

Københavns Kommune for børn i alderen 0-3 år og sammenligner med 

KK-privat dagpleje.  De fire tilbud og ordninger, som er tilbage efter ud-

fasning af KK-privat dagpleje er 1) kommunal dagplejer, 2) kommunal 

vuggestue, 3) privat pasning (fritvalgsordningen) og 4) private institu-

tioner.  

 

Udover de fire nævnte tilbud og ordninger har forældre også mulighed 

for at ansøge om kombinationsplads, som kombinerer fleksibel privat 

pasning og et dagtilbud. For at få en kombinationsplads skal begge for-

ældre dokumentere et pasningsbehov, som ligger udover det, som et 

almindeligt dagtilbud kan tilbyde.  

 

Tabel 1 beskriver økonomien forbundet med de eksisterende tilbud og 

ordninger. Enhedspriserne og det forventede antal børn i de fire eksi-

sterende tilbud og ordninger er oplyst i det vedtagne budget 2020, 

hvor KK-privat dagpleje indgår som en del af ’dagpleje’. Enhedsprisen 
for KK-privat dagpleje er lavere end den kommunale dagpleje, da der 

ikke er f.eks. huslejeomkostninger forbundet med denne. Enhedsprisen 

for KK-privat dagpleje er ca. 88.000 kr. og over de sidste tre år har der 

været ca. 270 helårlige børn i ordningen. Det giver en samlet årlig net-

toudgift på ca. 23,8 mio. kr. 

 

Tabel 1: Enhedspriser 2020  

Dagtilbud /  

pasningsordning 

Enhedspriser 

2020 (kr.) 

Forventet 

antal børn 

i 2020 

Samlede netto-

udgifter i bud-

get 2020 (mio. 

kr.) 

Dagpleje    138.771   794 110,2 

- Heraf KK-privat dagpleje 88.000 270 23,8 

Vuggestue 141.113 14.160 1.998,2 

Privat pasning (fritvalgs-

ordningen) 
75.612 819 61,9 

Privatinstitutioner 131.004 600 78,6 

Note: Både ’enhedspriser’ og ’samlede udgifter’ er her angivet som nettobe-

løb – dvs. fratrukket forældrebetaling.  

Kilde: Vedtaget budget 2020 
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Tabel 2 herunder beskriver relevante kendetegn ved de fire eksiste-

rende tilbud og ordninger og sammenligner med KK-privat dagpleje. 

Er en forælder interesseret i at passe eget barn og et andet barn, så er 

det en mulighed at blive privat passer jf. tabel 2. Som privat passer be-

stemmer man selv, om man ønsker at passe 1 eller max 4 børn, hvor 

eget barn kan indgå i den samlede normering. I denne ordning modta-

ger man imidlertid ikke løn/tilskud for at passe eget barn. 

 

Tabel 2: Dagtilbud og pasningsordninger for børn på 0-3 år i Køben-

havns Kommune sammenlignet med ’KK-privat dagpleje’  
 

Dagtilbud/ 

Pasnings- 

ordning 

 

Antal børn 

pr. tilbud/ 

ordning  

Rekruttering 

af børn 

Må man passe 

eget barn? 

Løn og evt. til-

skud 

Tilsyn 

Kommunal 

dagpleje  

(pladsga-

ranti)  

 

Pt. max 4 

børn 

 

 

Anvises via 

pladsanvis-

ningen 

Eget barn kan 

indgå i den sam-

lede normering, 

men det kan ikke 

opstilles som en 

betingelse 

Løn efter over-

enskomst 

Et dagplejehjem/flerbørns-

dagplejehuse har 8 besøg 

heraf et uvildigt og et be-

hovsbesøg. Tilsynsførende 

deltager også i ca. 10 årlige 

legestuebesøg.  

Kommunal 

vuggestue  

(pladsga-

ranti) 

 

 

12 børn pr. 

vuggestue-

gruppe 

 

 

Anvises via 

pladsanvis-

ningen 

Eget barn kan 

indgå i den sam-

lede normering, 

men det kan ikke 

opstilles som en 

betingelse 

Løn efter over-

enskomst 

Et årligt besøg med mulig-

hed for flere besøg ved be-

hov.   

Privat pas-

ning  

(fritvalgs-

ordning) 

 

 

Den private 

passer be-

stemmer 

selv dog pt. 

max 4 børn 

 

 

Finder selv Eget barn kan 

indgå i den sam-

lede normering 

Løn består af for-

ældrebetaling 

fastsat af børne-

passer. 

Forældre modta-

ger kommunalt 

tilskud - dog 

ikke, hvis man 

passer eget 

barn. 

Mindst 6 årlige tilsynsbe-

søg – derudover ved behov 

eller opstartsmøder. 

Privatinsti-

tutioner 

 

Jf. konkret 

driftsover-

enskomst 

 

 

Fører selv 

venteliste 

Enheden be-

stemmer 

Løn efter drifts-

overenskomst. 

Enheden modta-

ger kommunalt 

tilskud. 

Mindst 4 årlige tilsynsbe-

søg. 

KK-privat  

dagpleje 

 

2 børn Egne 2 børn 

eller eget 

barn + et 

barn, man 

selv finder 

Ja – det er et 

krav at eget barn 

indgår (mod for-

ældrebetaling) 

Kontraktansæt-

telse med veder-

lag på 14.642 kr. 

pr. md., 60 pro-

cent af brutto-

lønnen er fra-

dragsberettiget 

Mindst 5 årlige tilsynsbe-

søg. 

 


