
 

 

 
   

 
Status for brug af obligatorisk læringstilbud i 
København 

Dette notat er en kort status på brugen af obligatorisk læringstilbud i 

København. 

 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i maj 2019 udmøntning af den 

nye parallelsamfundslovgivning i København. Lovgivningen omfatter 

bl.a. krav om, at børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i 

et dagtilbud, når de fylder 1 år, fremover skal optages i et obligatorisk 

læringstilbud.  

 

Der er markant færre børn i obligatorisk læringstilbud end oprindeligt 

forventet, bl.a. fordi forvaltningen gennem flere år har haft en stor 

opsøgende indsats for at få børn i dagtilbud i de udsatte områder. 

Dermed er børnene kommet i dagtilbud i almindelige pladser i stedet. 

Notatet omfatter derfor også en kort orientering om den opsøgende 

indsats i de udsatte boligområder i København. 

 

Status for brug af obligatorisk læringstilbud i København i dag 

I maj 2021 var der 9 børn i obligatorisk læringstilbud i København (ca. 

35 i hele landet). Der blev reserveret knap 100 pladser i København ved 

lovens ikrafttræden, bl.a. baseret på, hvor mange børn der var udenfor 

dagtilbud i de udsatte boligområder på regeringens liste, da 

obligatorisk læringstilbud blev oprettet. 

 

Der er således markant færre pladser til obligatorisk læringstilbud i brug 

end der er reserveret pladser. Med afsæt i den kommende liste fra 

regeringen over udsatte boligområder pr. 1. december 2021 vil 

forvaltningen derfor nedjustere antallet af pladser til obligatorisk 

læringstilbud, så antallet af pladser bedre modsvarer det reelle behov. 

På landsplan ses samme tendens. Der er 30-40 børn i obligatoriske 

læringstilbud på landsplan. 

 

Når pladserne til obligatorisk læringstilbud ikke anvendes, står der ikke i 

praksis tomme pladser i institutionerne. Pladserne fyldes i stedet op af 

børn i almindelige dagtilbudspladser. Reguleringen af antallet af 

reserverede pladser vil derfor ikke ændre institutionernes faktiske 

pladser til børn, men give dem et mere realistisk billede af, om de kan 

forvente at modtage børn i obligatoriske læringstilbud. 
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Orientering om den opsøgende indsats og andelen af børn udenfor 

dagtilbud 

Det lave antal børn i obligatorisk læringstilbud skal ses i sammenhæng 

med, at der er sket et markant fald i børn udenfor dagtilbud i de udsatte 

boligområder. Andelen af 1-årige udenfor dagtilbud i de udsatte 

boligområder er faldet til nu næsten at være på niveau med resten af 

byen. 12 pct. af de 1-årige er således udenfor dagtilbud i de udsatte 

boligområder, mens det gælder 10,3 pct. i København samlet.  

 

Der blev samtidig med oprettelsen af obligatorisk læringstilbud 

tilrettelagt indsatser med en opsøgende indsats via sundhedsplejen. 

Det skulle understøtte, at flest mulige familier selv valgte en ordinær 

dagtilbudsplads. Faldet i andelen af børn udenfor dagtilbud skal bl.a. 

ses i lyset af den særlige opsøgende indsats i København. Samtidig er 

der samlet sket en fraflytning af børn i de udsatte boligområder.  

 

Forvaltningen kan ikke dokumentere, hvor meget den opsøgende 

indsats har betydet sammenlignet med den direkte effekt af 

parallelsamfundslovgivningen. 

 


