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Retningslinjer for reklamering, sponsorater, gaver mm. i daginstitutioner 
 
Dagtilbudsloven 
Det fremgår af dagtilbudsloven, at der maksimalt må opkræves 25 % i 
forældrebetaling for en dagtilbudsplads.  
  
I vejledningen fremhæves, at 
”Dagtilbudsloven og dagtilbudsbekendtgørelsen gør endeligt op med reglerne for 
fastsættelse af forældrebetalingen. Betalingsreglerne sætter den øvre grænse for, 
hvad en kommune kan opkræve i forældrebetaling, og den kan ikke fraviges, uanset 
om forældrene »frivilligt« måtte ønske at betale mere. Udgangspunktet er således, at 
der ikke kan opkræves ekstrabetaling fra forældrene. 
  
Aktiviteter og ydelser der er en integreret del af dagtilbuddets virksomhed 
Udgifter til ydelser eller aktiviteter, der må anses for at udgøre en integreret del af 
dagtilbuddets virksomhed, udgør en del af udgifterne til dagtilbuddets drift og 
indregnes i kommunalbestyrelsens bruttoudgifter for driften af dagtilbud. Udgifterne 
indgår således i grundlaget for beregning af den almindelige forældrebetaling på 25 
pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter og kommunens tilskud på 75 pct. af 
bruttodriftsudgifterne. Betalings- og tilskudsreglerne åbner således ikke mulighed for, 
at der i dagtilbuddet kan opkræves særskilt forældrebetaling for sådanne ydelser eller 
aktiviteter. 
Som en integreret del af dagtilbuddets virksomhed betragtes som minimum de 
aktiviteter og de ydelser, der skal til, for at dagtilbuddet opfylder dagtilbudslovens 
formålsbestemmelser for dagtilbud, jf. §§ 1 og 7, bestemmelserne om pædagogiske 
læreplaner, jf. § 8, børnemiljøvurdering, jf. § 12 samt om støtte til børn og unge, jf. § 
4. 
Aktiviteter, der må anses for at udgøre en integreret del af dagtilbuddets virksomhed, 
kan eksempelvis være diverse planlagte arrangementer, såsom svømning eller 
rytmik samt andre pædagogiske aktiviteter. Eller det kan være ydelser i form af 
ekstra hjælp i dagtilbuddet efter dagtilbudslovens regler om støtte. Eksemplerne er 
ikke udtømmende.” 
  
Lov om kommunernes anvendelse af fast ejendom og lø søre til brug for 
reklamering 
Kommunerne kan benytte sig af reklamefinansiering gennem reklamering på 
bygninger eller løsøre, så længe reklameringen er i overensstemmelse med 
markedsføringsloven og anden lovgivning. Reklamering i forbindelse med 
sponsoraftaler er også omfattet af loven.  
  
De væsentligste begrænsninger nævnt i markedsføringsloven er: 
• Reklamer skal udformes på en sådan måde, at ingen, der ser reklamen eller 

bliver udsat for reklamepåvirkning, må være i tvivl om, at der er tale om en 
reklame 
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• Det skal fremgå af reklamen, hvem der står bag, eksempelvis med oplysning om 

annoncørens firmanavn, logo eller lignende 
 

• Reklamer, der retter sig mod børn og unge må ikke udformes på en sådan måde, 
at de udnytter børn og unges naturlige godtroenhed, mangel på erfaring og kritisk 
sans eller den omstændighed, at børn og unge er lette at påvirke og nemme at 
præge 
 

• Reklamer rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, 
anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs 
adfærd, eller på utilbørlig vis benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler 
 

• Markedsføringen må ikke opmuntre til handlinger i strid med almindelig sikkerhed, 
farlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd, eller uden grund vise børn og 
unge i farlige situationer 
 

• Markedsføringen må ikke misbruge børn og unges loyalitetsfølelse. Ligeledes må 
markedsføringen ikke underminere sociale værdier, f.eks. ved at give indtryk af, at 
barnet eller den unge vil blive bedre stillet, såfremt man ejer eller bruger 
pågældende produkt, eller bliver ringere stillet, såfremt man ikke gør det. 
Markedsføringen må heller ikke underminere forældres eller andres autoritet, 
ansvar, dømmekraft eller smag, eller indeholde direkte opfordring til at overtale 
forældre eller andre til at købe det reklamerede produkt. 

  
Forbrugerombudsmandens vejledning 
I forlængelse af markedsføringsloven, har Forbrugerombudsmanden udarbejdet 
vejledningen ”Børn, unge og markedsføring”. Her nævnes bl.a., at en sponsors navn, 
varemærke eller logo kun i mindst muligt omfang må anvendes på sponserede 
materialer, fx legetøj. Det nævnes også, at sponserede materialer ikke må være 
ledsaget af eller indeholde reklamer eller andre former for markedsføring. 
   
Børneområdet har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet følgende forslag til 
retningslinjer: 
  
Retningslinjer for reklamefinansiering, sponsorerin g, gaver mm. i dagtilbud i 
Rudersdal Kommune 
Det gælder generelt, at Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet på 
dagtilbudsområdet. Det betyder, at dagtilbuddene kun kan anvende 
reklamefinansiering og sponsorater til begrænsede formål og i overensstemmelse 
med Rudersdal Kommunes politikker og retningslinjer. 
  
 
 
 
Reklamefinansiering 
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Dagtilbuddene kan som udgangspunkt ikke indgå aftaler om opsætning af reklamer 
på eller i bygninger eller på løsøre. Der opsættes herunder ikke reklamer ud mod 
legeplads eller andre områder, hvor børnene færdes i det daglige. 
  
Der må reklameres for idrætsforeninger, museer, udstillinger, messer, kulturelle 
arrangementer og lign., der kan bidrage til børnenes interesse for idræt, kultur, 
samfundsforhold, naturvidenskab og andre emner, der har pædagogisk relevans.  
  
Sponsorater 
Der kan indgås aftaler om sponsorater, så længe der ikke indgår modydelser som fx 
opsætning af reklameskilte eller anden markedsføring i dagtilbuddet. 
  
I forbindelse med legepladser kan der dog indgås aftale om sponsorater af fx 
legeredskaber (som skal overholde legepladspolitik og DS), fliser mm., hvor der 
indgår reklame for sponsoren. Reklamen skal være nedtonet (f.eks. et mindre skilt) 
og må kun indeholde navnet på virksomheden og eventuelt oplysning om, at denne 
har doneret udstyret. 
  
Brug af sponsorater skal godkendes i bestyrelsen. Der skal træffes en principiel 
beslutning, jævnfør forældrebestyrelsens ret til at ”fastsætte principper for 
daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen 
indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat” (dagtilbudslovens 
§ 15 stk.1.). 
  
Fonde og legater 
Institutionerne kan som udgangspunkt søge om midler fra legater og fonde. Der kan 
kun søges midler til begrænsede formål så som legeredskaber (der skal opfylde 
legepladspolitikken og DS), beplantning, maling mm. Der må ikke indgå krav om 
modydelser i aftalen. 
  
Midler fra legater og fonde må jævnfør vejledningen til dagtilbudsloven ikke anvendes 
til større ture eller aktiviteter, som ændrer på det kommunalt besluttede 
serviceniveau.  
  
Gaver 
Børnehusene kan som udgangspunkt modtage mindre gaver fra enkeltpersoner, 
grupper af personer eller foreninger (fx enkeltforældre eller forældreforeninger). 
Mindre gaver kan fx være elektronisk udstyr (et fjernsyn, et kamera, en printer mm.), 
legetøj, møbler, overskud fra institutionens fester for og med børn og forældre, 
”værdiløst materiale” og frugt fra forældrenes haver. 
  
Gaven kan ikke gives til en enkelt afdeling eller børnegruppe, men kun til børnehuset 
som helhed. Det er lederens opgave at sikre, at gaven anvendes i børnehuset. 
  
Børnehuset må ikke modtage gaver i form at større ture eller aktiviteter, som ændrer 
på det kommunalt besluttede serviceniveau. 
  
Ansvar 
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Det er den kommunale områdeleder og den selvejende institutions bestyrelse, der 
har ansvaret for at indgå aftaler, og sikre at de er i overensstemmelse med 
ovennævnte retningslinjer. 
  
Dokumentation 
Børnehusene skal redegøre for deres brug af sponsorater, reklamefinansiering mm. i 
deres virksomhedsplan med angivelse af formål og anvendelse, ligesom det også 
skal fremgå af deres budget og regnskab. 
  
Selvejende institutioner og puljeordninger 
De selvejende institutioner er ifølge deres driftsoverenskomst med kommunen 
forpligtet til at overholde de retningslinjer, der fastlægges af Kommunalbestyrelsen, 
og skal således overholde retningslinjerne. 
  


