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Udmøntningen af ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i 
dagtilbud på finanslovens § 15.25.21.20. i 2019 
 
Socialstyrelsen har den. 28. september 2018 udmøntet ansøgningspuljen til forsøg 
med målrettede sociale indsatser i dagtilbud. Ansøgningspuljen er udmeldt med en 
bevillingssum på 52,1 mio. kr. Socialstyrelsen har modtaget 27 projektansøgninger til 
en samlet ansøgningssum på 104,4 mio. kr. Socialstyrelsen har sagsbehandlet alle 
ansøgninger og truffet afgørelse om at tildele støtte til 15 projekter for et samlet beløb 
på 52,1 mio. kr., jf. tabel 1.  
 
Ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud er en del af 
aftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fra 2017.  
 
  

Tabel 1 
Støttede projekter fra ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud på 
finanslovens § 15.25.21.20. i 2019 
 

 

 Ansøger Projekttitel Tilskud, (kr.)  

 Ishøj Kommune Styrket samarbejde i dagtilbud med børn og familier i 
fokus 

6.200.000  
 

 Helsingør Kommune Familieindsatser med socialrådgivere og pædagogisk 
personale 

3.609.088  

 Glostrup Kommune Det Sunde Liv. Sundheds- og Socialfagligt forbyggende 
og foregribende indsatser i daginstitutioner 

3.729.590  

 Silkeborg Kommune Målrettet samarbejde mellem forældre, Sundhedspleje 
og Dagtilbud 

2.577.127  

 Mariagerfjord Kommune Trivsel i Dagtilbud 4.800.000  

 Vesthimmerland Kommune Fremskudt forældresamarbejde 3.045.100  

 Hjørring Kommune Styrket samarbejde – et godt børneliv 5.429.625  

 Frederikshavn Kommune Styrket deltagende forældresamarbejde 1.896.714  

 Hjørring Kommune Barnets Dannelse – en rygsæk for livet 3.900.000  

 Morsø Kommune Fælles om børnelivet 979.124  

 Svendborg Kommune Projekt Læsevenner 1.360.717  

Enhed:  
Center for Økonomi og 
Tilskudsforvaltning 
 
Sagsnr.: 
2018-1476 
 
Dato: 
1.oktober 2018 
 

 



Side 2 

 

 Tønder Kommune Småbørnstrampolinen 4.800.000  

 Aabenraa Kommune En bedre chance i livet – et styrket samarbejde mellem 
dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Aabenraa 
Kommune 

2.737.443  

 Haderslev Kommune Styrket forældresamarbejde og tværfaglig indsats ift. 
udvikling af børns sproglige kompetencer 

635.472  

 Vejle Kommune Udvidet forældresamarbejde i dagtilbud – 
helhedsorienteret Familie- og Dagtilbud 

6.400.000  

 I alt - 52.100.000  
 
 
 
 


