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1 FORMÅL 
Der har længe været et ønske fra kommunerne at FLIS medtog data fra de kommunale 

dagtilbudssystemer. Tilbage i 2019 er det også blevet besluttet af FLIS styregruppe af dagltibudsdata skulle 

være det 8. Dataområde i FLIS. 

Oprindeligt var det planlagt til at dagtilbudsdata skulle have været en del af releaser 6.1 medio 2020. 

Grunden til at det først kommer med nu skyldes at KOMBIT/FLIS har set sig nødsaget til at skaffe data fra 

en alternativ kilde fremfor at indgå aftale med den kommunale systemleverandører. Der havde været dialog 

med de tre systemleverandører (KMD, IST og Assemble) forud for releasen, men grundet at en af 

leverandørerne med kontrakt udkast der på igen både gav den ønskede indhold og kvalitet til den pris de 

krævede. Desværre var leverandører ikke villig til at give sig, så FLIS/KOMBIT at kigge efter alternative 

måder at skaffe de samme data.  

Derfor tog FLIS/KOMBIT kontakt til Danmarksstatistik, der allerede fik leveret data fra de tre leverandører til 

beregning af den årlige Normeringsstatistik (BOERN3). Der var allerede kontakt mellem DST og FLIS da 

DST er repræsenteret i FLIS dagtilbudsfaggruppen. Dette har resulteret i at FLIS fremadrettet modtager 

dagtilbudsdata fra DST og ved release 6.3 vil der være data fra 2018 – 2020 og i løbet af Hypercare, der 

foregår henover efteråret 2021.  

2 DATAKVALITET 
Som nævnt i afsnittet ovenfor leveres data fra DST og det bliver leveret i to faser, der vil påvirke både 

indholdet ved releaser 6.3 (medio 2021) og også metoden for hvordan datakvalitet udfordringers skal 

indarbejdes i FLIS. Når Dagtilbudsdata bliver tilgængelig i FLIS vil alle kommuner kunne se deres egne 

data for perioden 2018 – 2020, grundet tidspres i DST vil dea fra 2021 først bliver leveret efter release i 

løbet af Hypercare. 

Dette gør at eventuelle fejl og systemskifter skal behandles efter to forskellige metoder. For det første har vi 

i de første leverancer fra DST for nogen kommuner modtaget data fra forskellige systemer og DST har kun 

leveret deres interne systemskiftte tabel der gælder for 2020. Det skal dog også bemærkes at DST lister 

over systemskifter ikke fuldstændigt afspejler virkeligheden, men nærmere bygger på information som er 

indhentet hos kommunerne igennem den årlige validerings dialog. 

Når FLIS går i luften kan der være børn der er dobbelt registreret enten, men i denne FLIS dagtilbud er der 

for alle dimensioner medtaget attribut, der viser hvilket fagsystem som en given informationen stammer fra. 

Vi håber derfor at i fra kommunerne vi være med til at højne datakvalitten i FLIS dagtilbud, så alle 

systeskifter og andre udfordringer bliver kortlagt og indarbejdet. 



 

 
KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75  Side 4/10 

3 TIDSSERIE 

Som beskrevet i foregårnede afsnit vil der fra release 6.3,medio 2021 være 2018 og 2020 data tilrådighed 

for alle kommuner. I den efterfølgende Hypercareperiode henover efteråret 2021 vil data fra 2021 også 

blive tilgængeligt. Hvad angår data før 2018 forventes det ikke nogensinde at blive aktuelt. 

4 BEGREBER 

4.1 Dimensioner 

Generel for de diemsnioner der er benyttet til FLIS dagtilbud, vil der for alle dimensioner være et atribut der 

hedder ’kildesystem’. Dette atribut gør det muligt at se hvilket system  skyldes at vi inden release ikke har 

kunnet afdækkes alle kommunale systemskifter helt tilbage til 2018 

4.1.1 Pladstype  

Denne dimension indeholder information om type af plads, som et givent barn er tilknyttet. Denne 

dimension afspejler alle de pladstyper som kommunerne har oprettet i deres fagsystemer eks. Alm plads, 

Hjemmepasning, kommunalplads, kommunal institution osv. 

4.1.2 Taksttype  

Dette er dimensionen som viser hvilken taksttype (navnet af taksten) som en given kommuner tilbyder. Det 

skal bemærkes at der ikke er foretaget nogen form for standardisering på tværs af kommuner eller 

systemer. Det vil sige at denne dimension af spejler alle de taksternavne, som kommunerne har, i deres 

fagsystemer. 

4.1.3 Rabatplads 

Denne dimension indeholder information om hvilke rabatter som de indskrevne børn i daginstitutioner kan 

modtage bla. Økonomisk friplads pct., søskenderabat og behandlingsmæssig friplads. 

4.1.4 Dagtilbudsinstitution 

Denne dimension afspejler typen af institutioner som børnene indplaceres i. Her indgår indstitutionskode, 

institutionsnavn, institutionstype (eks. Børnehave, aldersindtgreret institutions, dagpleje osv.) 

4.1.5 Ejerformstil 

Denne dimension er hentet direkte fra STIL som en del af dagtilbudsregistret, og dækker over hvordan en 

institution er ejet (kommunal, selvejende og privat). 

4.1.6 Dagtilbudalder/Dagtilbud Benchmark alder 

Denne dimension gør det muligt at inddele de indskrevne børn i alder bestående af år og måned (eks. Et 

tre årigt barn er ikke bare tre år, men 3 år og 5 måneder). Denne dimension bliver i benchmark kuben 
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begrænset til at inddele børn i alderen 0-2 år og 3-5 år for at undgå der udstillet meget små grupper af børn 

som kan gøre det muligt at identificerer individer. 

4.1.7 Borger 

Dette er dimensionen som indeholder al relevante information om de indskrevne barn eks. Navn (fornavn o 

efternavn), statsborgerskab, køn osv. 

4.1.8 TidMåned 

Denne dimension er en tidsdiemsnion som indeholder alle dato niveauer over måned (måned, kvartal. 

Halvår og år). Dette er den styrende tidsdiemsnion, da alle børn er udrullet på måned, hvilket vil sige at de 

skifter d. 1. i hvermåned selv om de har start dato midt i en måned.  

4.1.9 Personale dimensioner 

Udover de ovenstående dagtilbudsspecifikke dimensioner indeholder FLIS dagtilbud også en række 

personalediemsnioner (aflønningsform, ansættelsesvilkår, medarbejder, overenskomst FLD, 

Stilingskategori FLD) som sikre at alle dagtilbudsrelevante medarbejdere medtages og gør det muligt at 

arbejde med de enkelte dele af normeringsstatistikkerne. 

4.1.10 Bopæl- og handlekommuner 

Der er her tale om to seperate dimensioner, der dog har det samme indhold. Disse dimensioner indeholder 

kommunenumre og kommunenavne. 

 

5 BEREGNINGER  
 

5.1 Antal Børn 

Denne beregning tæller antallet af børn, altså laver den count distinct på de enkelte børns cprnummer. 

5.2 Antal institutioner 

Dette måltal tæller antallet af institutioner, som kommunen kan fordele  

6 FLIS DAGTILBUD 
Denne datamodel gør det muligt at følge op på hvilke aktiveringer, som en given borger har gennemført 

over tid, og hvordan deres visitationer er ændret sig over tid. 

Det er muligt uge for uge at se hvormange borgere der er på en given aktivitet grupperet på typen af 

visitationer. Ønskr man at udarbedje forløbsanalyser for en given borger skal enten visitationer  
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6.1 Dagtilbuds kube 

Denne kube gør det muligt for kommunerne at følge op på antallet af børn, samt hvor de er placeret og 

hvilke medarbejdere der er tilknyttet de enkelte institutioner. Ved release 6.3 i juli 2021 vil alle børn være 

tilknyttet institutionerne fra de kommunalefagsystem, men i løbet af Hypercare efter release vil det være 

muligt at fordele både børn og medarbejdere ud på de institutioner som kommunerne selv indberetter til 

dagtilbudsreistret hos STIL. 

I nedenstående MUS-matrice er der markeret nogle dimensioner med ’*’, hvilket skyldes at denne 

information først leveres med 2021 data til DST, så derfor må FLIS afvente at DST begynder at 

videresende 2021 data. 

 Antal børn Antal Institutioner Normeringstal 

Pladstype X X  

Taksttype X* X*  

Rabatplads X* X*  

DagtilbudInstitution X X X* 

EjerformSTIL X* X*  

DagtilbudAlder X X  

Borger X X  

TidMåned X X  

Tid X X X* 

BopælsKommune X X  

HandleKommune X X  

 

6.2 Dagtilbud benchmark kube 

Denne kube vil blive tilgængelig for kommunerne til release 6.4. Denne udskyldes at denne kube skyldes at 

vi hos FLIS mener at det er vigtigt at få ryddet op i de udfordringer der med systemskifte mm. inden denne 

kube åbner op for vil gøre det muligt for kommunerne at sammenligne sig med hinanden på dette 

dataområde. 
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 Antal børn Antal Institutioner 

Pladstype X X 

Taksttype X* X* 

Rabatplads X* X* 

DagtilbudBenchmarkInstitution X X 

EjerformSTIL X* X* 

DagtilbudBenchmarkAlder X X 

TidMåned X X 

BopælsKommune X X 

HandleKommune X X 
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7 NØGLETAL 
Dagtilbudsfaggruppen har valgt at der skal medtages 13 nøgletal, som vil opfattes som de centrale 

dagtilbudsnøgletal. Overordnet kan disse 13 nøgletal opdeles i 6 der om handler udgifter og 7 der kredser 

om normerings og dækningsgrad. 
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Underområde Nøgletal Tæller Nævner Frekvens 

Udgifter pr. barn i kommunen Samlede udgifter til dagtilbud 5.25.10, 5.25.11, 5.25.13, 

5.25.14, 5.25.18, 5.25.19 

Antal 0-5-årige  Årligt 

Udgifter pr. barn i kommunen Udgifter til dagpleje 5.25.11 Antal 0-2-årige  Årligt 

Udgifter pr. barn i kommunen Udgifter til daginstitutioner 5.25.14 Antal 0-5-årige  Årligt 

Udgifter pr. barn pr. plads Samlede udgifter til dagtilbud 5.25.10, 5.25.11, 5.25.13, 

5.25.14, 5.25.18, 5.25.19 

Antal indmeldte 

børn 

 Årligt 

Udgifter pr. barn pr. plads Udgifter til dagpleje 5.25.11 Antal indmeldte 

børn i dagplejen 

 Årligt 

Udgifter pr. barn pr. plads Udgifter til daginstitutioner 5.25.14 Antal indmeldte 

børn i 

daginstitutioner 

 Årligt 

Indmeldte børn Andel børn i dagpleje Antal indskrevne børn i 

dagpleje 

 Antal indskrevne 

børn i dagpleje, 

integreret 

institution, 

daginstitution, 

privat 

Månedligt 

Indmeldte børn Andel børn i integreret 

institution 

Antal indskrevne børn i 

integreret institution 

 Antal indskrevne 

børn i dagpleje, 

integreret 

institution, 

daginstitution, 

privat 

Månedligt 

Dækningsgrad Dækningsgrad 0-2 årige Antal indskrevne børn 0-2-årige Antal 0-2-årige Månedligt  

Dækningsgrad Dækningsgrad 3-5 årige Antal indskrevne børn 3-5 -

åreige 

Antal 3-5 -årige Månedligt 

Normering og åbningstider Normering daginstitution 0-2 

år  

Antal børn i alderen 0-2 år Antal pædagogisk 

personale 

relateret til 

pasning af de 0-2 

årige 

12 måneder 

løbende 
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8 DATALEVERANCER 
Som udgangspunkt leveres dagtilbud kun som datamart datapakker. Dette skyldes at data som 

udgangspunkt leveres på to forskellige måder fra DST. Ved release har FLIS modtaget data fra 2018 – 

2020, men i løbet af Hypercare vil FLIS begynde og modtage månedlige data fra DST. Efter de måneldige 

leverancer er fuldt implemneteret vil der blive set på hvordan det vil være muligt fremadrettet også at 

leverer DSA-pakker.  

Der kan bestilles datapakker indeholdende: 

• Datamart data 

• Kuber 

Normering og åbningstider Normering daginstitutioner 3-

5 år 

Antal børn i alderen 3-5 år Antal pædagogisk 

personale 

relateret til 

pasning af de 3-5 

årige 

12 måneder 

løbende 

Normering og åbningstider Normering dagpleje Antal børn i dagpleje (5.25.11) Antal 

dagplejemødre 

12 måneder 

løbende 


