Du kan få flere oplysninger om sammenlignelig brugerinformation på www.brugerinformation.dk
Du kan også få adgang til den sammenlignelige brugerinformation via:
www.vfm.dk (Velfærdsministeriets hjemmeside)
www.uvm.dk (Undervisningsministeriets hjemmeside)
www.kl.dk (KL’s hjemmeside)
www.borger.dk (den fællesoffentlige borgerportal)
www.forbrug.dk (Forbrugerstyrelsens hjemmeside)
Pjecen udgives af:
Velfærdsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Skal du vælge dagtilbud til dit
barn
Skal du vælge skole til dit barn
Skal du vælge ydelser på ældreområdet
Så er brugerinformation.dk en
god hjælp for dig, når du skal
træffe dit valg.

informationer, som samlet set kan give dig et godt billede af de
enkelte serviceydelser.
Inden for hvert serviceområde kan du sammenligne den samme
type af informationer for alle kommuner og institutioner. Derudover er det muligt for den enkelte kommune og institution
at give supplerende information om særlige lokale forhold.
Der findes informationer både på kommuneniveau, fx om
kommunens kriterier for anvisning af dagtilbudspladser, og på
institutionsniveau, fx om det enkelte dagtilbuds pædagogiske
principper og værdier.
Du kan sammenligne op til 3 kommuner eller institutioner på
én gang direkte på skærmen.

Hvad er omfattet?
Sammenlignelig brugerinformation dækker de væsentligste
kommunale serviceområder – dvs. dagtilbuds-, folkeskole- og
ældreområdet.
Selvejende institutioner og private leverandører, som er en
integreret del af det kommunale tilbud, indgår i ordningen.
Det gælder også godkendte privatinstitutioner på dagtilbudsområdet.

En ny offentlig IT-portal – www.brugerinformation.dk – er
åbnet. Her kan du finde sammenlignelig brugerinformation
om dagtilbud, folkeskolen og ældreområdet. Sammenlignelig
brugerinformation er en landsdækkende ordning.

Hvad er brugerinformation.dk?

sammenligne institutioner, som ligger i forskellige kommuner.
Ved at sammenligne forskellige serviceydelser får du et godt
grundlag for at vælge netop det tilbud, der passer dig bedst.

Andre private leverandører kan vælge at indgå i ordningen for
sammenlignelig brugerinformation på frivillig basis. Denne
gruppe omfatter frie grundskoler, efterskoler og friplejeboliger.
Nogle typer serviceydelser indgår ikke i den sammenlignelige
brugerinformation. Det er fx fritidshjem, SFO’er og landsbyordninger.

Med brugerinformation.dk får du nem adgang til en række
centrale oplysninger om kommunale serviceydelser.

Brugerinformation.dk indeholder desuden kontaktinformationer for de enkelte institutioner.

OBS

Du kan foretage sammenligninger mellem kommuner og
mellem institutioner i den samme kommune. Du kan også

Hvad kan du sammenligne?

Oplysningerne på brugerinformation.dk er vejledende og
fastlægger ikke rettigheder for borgerne til bestemte ydelser og
takster mv.

Brugerinformation.dk indeholder en bred vifte af centrale

