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Ny undersøgelse: Deltidsansatte pædagoger går op i tid, hvis norme-

ringerne bliver bedre 

BUPL’s arbejdstidsundersøgelse viser et stort beskæftigelsespotentiale blandt pædagogerne, såfremt 

normeringerne og vilkårene i landets dag- og fritidsinstitutioner forbedres. En stor del af de deltidsan-

satte pædagoger angiver selv et hårdt arbejdsmiljø som begrundelse for deres deltidsbeskæftigelse.   
 

Hovedresultater: 

- Ca. 60% af pædagogerne arbejder deltid. 

- Sammenlagt er 59% af de deltidsansatte pædagoger interesseret i at gå op i tid eller arbejde 

fuldtid, hvis normeringerne og vilkårene forbedres. Heraf er 18% allerede, som forholdene er i 

dag, interesseret i at gå op i tid.  

- Ifølge BUPL’s undersøgelse vil det udløse ca. 3000 årsværk blandt de deltidsansatte pædagoger, 

som har angivet, de vil gå op i tid, hvis normeringerne/vilkårene forbedres. 

- 46% af de deltidsansatte pædagoger angiver, at årsagen til deres deltidsansættelse er et hårdt 

arbejde. 

- 62% af de deltidsansatte pædagoger tilkendegiver i undersøgelsen, at mere tid til fordybelse og 

faglig udvikling kan få dem til at gå op i tid. 

- 82% af de deltidsansatte pædagoger i undersøgelsen var ikke umiddelbart klar til at gå op i tid. 

Dette tal ændrer sig til 41%, hvis forudsætningen er forbedrede normeringer og vilkår. 

- 3 ud af 4 seniorer i undersøgelsen (her defineret som 55+) vil blive længere på arbejdsmarkedet, 

hvis arbejdsvilkårene bliver bedre. 

 

Vil fastholde nuværende 
timetal: 41%

Vil gerne op i tid hvis 
vilkårene/normeringerne forbedres: 41%

Vil gerne op i tid: 18%

Oversigt over de 60% deltidsansatte pædagoger



 
 
Om undersøgelsen: 

BUPL har i perioden 9.-25. oktober gennemført en undersøgelse blandt et udsnit af pædagoger, ledere 

og studerende, der er medlemmer i organisationen. 1635 har deltaget undersøgelsen, hvilket giver en 

svarprocent på 33%.  

Undersøgelsen omfatter: 

- 1368 pædagoger 

- 93 ledere 

- 107 studerende 

- 67 andet (primært ledige, sygemeldte, administrativt ansatte) 

I undersøgelsen er de deltagende bl.a. blevet spurgt ind til deres deltidsgrad samt deres ønskede arbejds-

tid – både umiddelbart og ved forbedrede normeringer og vilkår. Det har på den måde været muligt at 

fastsætte potentialet i årsværk ved forbedrede normeringer og vilkår. 

 


