
Beregningsmodel til opgørelse af praksisnormering

I denne fane bedes du indtaste oplysninger om Daginstitution 1

Oplysninger om daginstitutionen

Institutionstype (vælg i rullelisten)
Antal åbningsdage i 2021 inklusive dage med alternativ pasning (hverdage fratrukket helligdage) 253 mulige åbningsdage

Oplysninger om indskrevne børn i daginstitutionen

Egne tal Proxyer
Oplysninger om 0-2-årige børn i daginstitutionen
Antal indskrevne børn omregnet til fuldtidsindskrevne børn (skriv i det blå felt)
Årlige fraværsdage inkl. fravær på dage med mulighed for alternativ pasning  (grundet sygdom, ferie og fri) pr. fuldtidsomregnet indskrevet barn (skriv i det blå felt) 35,42
Årlige fraværsdage i alt (regnes automatisk) 0
Årlige fremmødedage i alt (regnes automatisk) -                       
Gennemsnitligt antal timer i daginstitutionen pr. fuldtidsomregnet indskrevet barn pr. fremmødedag (skriv i det blå felt) 7,2
Årlige fremmødetimer (regnes automatisk) -                       

Oplysninger om 3-6-årige børn i daginstitutionen
Antal indskrevne børn omregnet til fuldtidsindskrevne børn (skriv i det blå felt)
Årlige fraværsdage inkl. fravær på dage med mulighed for alternativ pasning  (grundet sygdom, ferie og fri) pr. fuldtidsomregnet indskrevet barn (skriv i det blå felt) 35,42
Årlige fraværsdage i alt (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødedage i alt (regnes automatisk) -                       
Gennemsnitligt antal timer i daginstitutionen pr. fuldtidsomregnet indskrevet barn pr. fremmødedag (skriv i det blå felt) 7,2
Årlige fremmødetimer (regnes automatisk) -                       

Oplysninger om det pædagogiske personale i daginstitutionen

Egne tal Proxyer
Antal ansatte omregnet til fuldtidsårsværk
Antal pædagoger omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal pædagogiske assistenter omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal pædagogmedhjælpere omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal pædagogstuderende omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal PAU-elever omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal ansatte i fleksjob, der udfører pædagogisk arbejde, omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal pædagogisk personale med særlige kompetencer til børn i udsatte positioner, fx AKT'ere, omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal ansatte fra andre faggrupper, der udfører pædagogisk arbejde, fx talepædagoger, ergoterapeuter og lignende, omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal daglige ledere med ansvar for den daglige drift og med personaleansvar omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal ledere uden personaleansvar omregnet til fuldtidsårsværk (skriv i det blå felt)
Antal ansatte omregnet til fuldtidsårsværk i alt (regnes automatisk) 0

Årsnorm for en fuldtidsansat i timer 1.924                   
Årlige antal arbejdsdage for en fuldtidsansat 260                      

Feriedage
Feriedage pr. ansat pr. år 30

Helligdage
Helligdage pr. ansat i 2021 (Hvis I holder lukket den 24. december skal der lægges én dag til tallet) 7

Sygefravær, samlet pr. gruppe
Sygefraværsprocent, pædagoger (skriv i det blå felt) 7,1%
Sygefraværsprocent, pædagogiske assistenter (skriv i det blå felt) 7,1%
Sygefraværsprocent, pædagogmedhjælpere (skriv i det blå felt) 6,3%
Sygefraværsprocent, pædagogstuderende (skriv i det blå felt) 6,2%
Sygefraværsprocent, PAU-elever (skriv i det blå felt) 6,0%
Sygefraværsprocent, pædagogiske ledere (skriv i det blå felt) 4,0%

Sygefraværsdage, pædagoger (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, pædagogiske assistenter (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, pædagogmedhjælpere (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, pædagogstuderende (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, PAU-elever (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, ansatte i fleksjob, der udfører pædagogisk arbejde (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, pædagogisk personale med særlige kompetencer til børn i udsatte positioner, fx AKT'ere (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, ansatte fra andre faggrupper, der udfører pædagogisk arbejde, fx talepædagoger, ergoterapeuter og lignende (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, daglige ledere med ansvar for den daglige drift og med personaleansvar (regnes automatisk) 0,00
Sygefraværsdage, ledere uden personaleansvar (regnes automatisk) 0,00
Antal sygefraværsdage i alt på et år (regnes automatisk) 0,00

Omsorgs- og seniordage - samlet antal dage pr. personalegruppe
Omsorgs- og seniordage, pædagoger (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, pædagogiske assistenter (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, pædagogmedhjælpere (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, pædagogstuderende (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, PAU-elever (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, ansatte i fleksjob (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, pædagogisk personale med særlige kompetencer til børn i udsatte positioner, fx AKT'ere (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, ansatte fra andre faggrupper, der udfører pædagogisk arbejde, fx talepædagoger, ergoterapeuter og lignende (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, daglige ledere med ansvar for den daglige drift og med personaleansvar (skriv i det blå felt)
Omsorgs- og seniordage, ledere uden personaleansvar (skriv i det blå felt)
Antal omsorgs- og seniordage i alt på et år (regnes automatisk) 0,00

Hensyntagen til skoleophold under praktik for PAU-elever 
Andel af tid under uddannelse som bruges i daginstitutionen, PAU-elever 48%

Fremmøde
Gennemsnitligt antal timer på arbejde dagligt pr. ansat 7,40                     

Fremmødedage i alt blandt pædagogisk personale på et år (regnes automatisk) -                       
Fremmødedage i alt blandt ledere på et år (regnes automatisk) -                       

Årlige fremmødetimer, pædagoger (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, pædagogiske assistenter (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, pædagogmedhjælpere (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, pædagogstuderende (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, PAU-elever (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, ansatte i fleksjob (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, pædagogisk personale med særlige kompetencer til børn i udsatte positioner, fx AKT'ere (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, ansatte fra andre faggrupper, der udfører pædagogisk arbejde, fx talepædagoger, ergoterapeuter og lignende (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, daglige ledere med ansvar for den daglige drift og med personaleansvar (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, ledere uden personaleansvar (regnes automatisk) -                       

Årlige fremmødetimer i alt (regnes automatisk) -                       

Pædagogisk personale 
Andelen af fremmødetid uden børnesamvær, pædagoger (skriv i det blå felt) 28%
Andelen af fremmødetid uden børnesamvær, pædagogiske assistenter (skriv i det blå felt) 27%
Andelen af fremmødetid uden børnesamvær, pædagogmedhjælpere (skriv i det blå felt) 24%
Andelen af fremmødetid uden børnesamvær, pædagogstuderende og PAU-elever (skriv i det blå felt) 18%

Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, pædagoger (regnes automatisk) 0,00
Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, pædagogiske assistenter (regnes automatisk) 0,00
Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, pædagogmedhjælpere (regnes automatisk) 0,00
Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, pædagogstuderende (regnes automatisk) 0,00
Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, PAU-elever (regnes automatisk) 0,00

Integreret daginstitution



Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, ansatte i fleksjob (regnes automatisk) 0,00
Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, pædagogisk personale med særlige kompetencer til børn i udsatte positioner, fx AKT'ere (regnes automatisk) 0,00
Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, ansatte fra andre faggrupper, der udfører pædagogisk arbejde, fx talepædagoger, ergoterapeuter og lignende  (regnes automatisk) 0,00
Samlet fremmødetid, der bruges uden børnesamvær blandt pædagogisk personale (regnes automatisk) -                       

Ledere
Andelen af fremmødetid uden børnesamvær, daglige ledere med ansvar for den daglige drift og med personaleansvar (skriv i det blå felt) 80%
Andelen af fremmødetid uden børnesamvær, ledere uden personaleansvar (skriv i det blå felt) 49%

Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, daglige ledere med ansvar for den daglige drift og med personaleansvar (regnes automatisk) -                   
Timer af fremmødetid, der bruges uden børnesamvær, ledere uden personaleansvar (regnes automatisk) -                   

Voksne børnesamværstimer i alt i daginstitutionen (regnes automatisk) -                   

Beregning af praksisnormering

Aldersvægt, 0-2-årige vs. 3-6-årige (skriv i det blå felt eller brug proxy) 2

Årlige fremmødetimer, alle indskrevne vægtet som 0-2-årige (regnes automatisk) -                       
Årlige fremmødetimer, alle indskrevne vægtet som 3-6-årige (regnes automatisk) -                       

Praksisnormering, 0-2-årige (regnes automatisk) #DIVISION/0! 0-2-årige børn pr. voksen
Praksisnormering, 3-6-årige (regnes automatisk) #DIVISION/0! 3-6-årige børn pr. voksen
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