Lovkrav Dagtilbudsform→
↓
Generel eller specifik
formålsbestemmelse

Kommunal daginstitution

Selvejende Daginstitution

Privat Daginstitution

Udliciteret Daginstitution

Skal leve op til begge
formålsbestemmelser

Skal leve op til begge
formålsbestemmelser

Skal leve op til begge
formålsbestemmelser

Driftsaftale eller godkendelse

Kommunen er driftsherre

Skal godkendes af Kommunen

Anvisning af pladser

Kommunen anviser pladser

Skal indgå driftsaftale med
Kommunen
Kommunen anviser pladser

Børn med særlige behov
Tilskud

Kommunen yder støtte
Skal udgøre mindst 75% af de
budgetterede bruttodriftsudgifter for det enkelte
dagtilbud eller for dagtilbud af
samme type i Kommunen

Forældrenes egenbetaling

Kan højst udgøre 25% af de
budgetterede udgifter ved ophold
i dagtilbud, bortset fra
ejendomsudgifter

Kommunen yder støtte
Skal udgøre mindst 75% af de
budgetterede brutto- driftsudgifter
for det enkelte dagtilbud eller for
dagtilbud af samme type i
Kommunen.
Ønsker den selvejende
Daginstitution selv at varetage
administrationen gives et
administrationstilskud.
Kan højst udgøre 25% af de
budgetterede udgifter ved ophold i
dagtilbud, bortset fra
ejendomsudgifter

Skal leve op til begge
formålsbestemmelser.
Må også have som formål at tjene
penge.
Skal indgå driftsaftale med
Kommunen
Der kan indgås driftsaftale om, at
kommunen anviser pladser.
Kommunen yder støtte
Skal udgøre mindst 75% af de
budgetterede brutto- driftsudgifter for
det enkelte dagtilbud eller for
dagtilbud af samme type i Kommunen.
Kommunen afholder udgifter til
administration

Forældrebetalt madordning

Mulighed for at udtage profit

Indgår mad ikke som en del af
ydelsen, kan der gives mulighed
for madordninger, hvor de
forældre der benytter ordningen
betaler til den
nej

Indgår mad ikke som en del af
ydelsen, kan der gives mulighed
for madordninger, hvor de
forældre der benytter ordningen
betaler til den
nej

Støttepædagogudgift

Er en del af forældrebetalingen.

Er en del af forældrebetalingen

Forældrebestyrelse

ja

Krav om Pædagogiske læreplaner
Børnemiljøvurdering

ja
Integreres i den pædagogiske
læreplan
ja
ja
kommunalbestyrelsen

Kan vælge at have en
institutionsbestyrelse med flertal
af forældre eller både en
institutionsbestyrelse og en
forældrebestyrelse.
ja
Integreres i den pædagogiske
læreplan
ja
ja
kommunalbestyrelsen

Indhentelse af børneattester
Krav om uddannet personale
Tilsyn

Den private institution anviser
pladser
Kommunen yder støtte
Tilskuddet til private institutioner
består af tre dele: Et driftstilskud, et
bygningstilskud og et
administrationstilskud.

Der er ikke noget loft over
forældrenes egenbetaling til private
institutioner. Privatinstitutionen
fastsætter og offentliggør
forældrenes egenbetaling.
Hvis der gives mulighed for
madordninger i de kommunale
dagtilbud, kan der også oprettes
madordning i de private
institutioner i kommunen
Ja, til formål i lighed med
daginstitutionsformålet
Er ikke en del af
forældrebetalingen. Støtteopgaven
varetages af Kommunen.
Ja. Forældrene skal sikres en
indflydelse i lighed med selvejende
institutioner

Kan højst udgøre 25% af de
budgetterede udgifter ved ophold i
dagtilbud, bortset fra ejendomsudgifter

ja
Integreres i den pædagogiske
læreplan
ja
ja
kommunalbestyrelsen

ja
Integreres i den pædagogiske læreplan

Indgår mad ikke som en del af
ydelsen, kan der gives mulighed for
madordninger, hvor de forældre der
benytter ordningen betaler til den
Ja.
Er en del af forældrebetalingen

Ja, i lighed med selvejende
daginstitutioner.

ja
ja
kommunalbestyrelsen

