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Kære dagtilbudschefer
Fredag d. 28. september 2018 går den nye ”Dagtilbudsportal” i luften.
Dagtilbudsportalen udspringer af den politiske aftale om ”Stærke dagtilbud –
alle børn skal med i fællesskabet” fra juni 2017. Formålet med
Dagtilbudsportalen er at give forældre lettere adgang til sammenlignelig
information om dagtilbuddene i og på tværs af kommunerne. Portalen skal
desuden give kommuner og andre interesserede et enkelt overblik over
dagtilbudsområdet i og på tværs af kommuner.
Det er en ”version 1.0”, der offentliggøres nu. Det betyder, at portalen løbende
vil blive udbygget med flere informationer, i takt med at nye data bliver
tilgængelige.
Den version, der lanceres nu vil således indeholde en række eksisterende
oplysninger om dagtilbuddene fra Danmarks Statistik sammen med nye
indsamlede oplysninger om madordninger, som jeres kommuner og dagtilbud
har bidraget med i august og september. Det gælder:






Normering for henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige samt dagplejere:
Kommunalt niveau.
Andel pædagogisk uddannet personale: Kommunalt niveau
Antal børn i alt: Kommunalt niveau.
Andel børn med ikke-dansk baggrund: Kommunalt niveau.
Afstand til dagtilbud: Systemgenereret oplysning.

Dagplejere forventes præsenteret på portalen i februar 2019 ved hjælp af
frivillige indberetninger fra kommunerne, der planlægges igangsat ved
udgangen af 2018.
I 2019 og 2020 er det forventningen, at der kan offentliggøres flere registerdata
på institutionsniveau, og hvor muligt på enhedsniveau og dagplejeniveau. Dette
afventer imidlertid blandt andet etableringen af et dagtilbudsregister, som
aktuelt er under udvikling.
Portalen vil ligeledes indeholde mulighed for, at kommuner og dagtilbud af
egen drift kan præsentere forældre for oplysninger om dagtilbuddenes profil,
lukkedage, åbningstider og kontaktoplysninger.
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Vedlagt brevet her er et eksempel på, hvordan portalen ved lancering vil
præsentere oplysninger om alle landets daginstitutioner.
Jeres bidrag til portalen - frivillig indberetning om dagtilbud i kommunen
Anvendeligheden af portalen bliver større for forældre jo flere frivillige
informationer fra landets kommuner og dagtilbud, der vil være tilgængelige på
portalen. Vi håber derfor, at din kommune vil bidrage med frivillige oplysninger
til portalen om jeres institutioner. Det vil bidrage til at gøre portalen væsentlig
mere interessant også for forældrene i din kommune.
Vi åbner op for de frivillige indberetninger af informationer om daginstitutioner
d. 14. september 2018, to uger før lanceringen af portalen. Det vil være muligt
fra dag til dag at ændre i oplysningerne om dagtilbuddene.
Vedlagt dette brev er login oplysninger og information om Dagtilbudsportalen
og vejledning i, hvordan indberetningen foregår, som kommunen bedes
videredistribuere til daginstitutioner i kommunen. For hver daginstitution er der
således et unikt institutionsnummer og kodeord til indberetning for den
pågældende daginstitution.
Kommunen bedes distribuere til de institutioner, hvor kommunen har
forsyningspligten, dvs. de kommunale og de selvejende institutioner, samt til de
private institutioner, hvor kommunen har tilsynspligten.
Det er Styrelsen for IT og Læring (STIL), der står for udvikling og drift af
Dagtilbudsportalen. Indsamlingen og behandlingen af data til portalen er
forankret hos Danmarks Statistik, som videreformilder data til STIL.
Ministeriet og KL er i dialog om, hvordan portalen kan nå ud til portalens
primære målgruppe - forældrene.
Styrelsen for It og Læring yder support for kommuner og institutioner i forhold til
udformning og præsentation af portalen, herunder dagtilbuds og kommuners
indberetning af oplysninger.
Hvis du har brug for at kontakte STIL kan du oprette en support-henvendelse
her: https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/create/58 eller på tlf. 35 87
83 00 (telefontid mandag-torsdag: kl. 8-16 og fredag: kl. 8-14).
Børne- og Socialministeriet kan kontaktes ved spørgsmål af mere generel
karakter. Kontakt: Karen Nørskov Jensen på tlf. 41 85 13 79, eller mail:
kanj@sm.dk.

Med venlig hilsen
Ellen Klarskov Hansen
Afdelingschef
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