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ANALYSENOTAT ESBJERG, DAGTILBUD     

Pædagoger står stadig alene med store børnegrupper 

 

Folketinget har besluttet, at der fra 2024 skal være minimumsnormeringer. I BUPL’s 
vilkårsundersøgelse siger godt fire ud af ti sydjyske pædagoger, at normeringen i deres 
institution allerede nu er blevet bedre.  
 
MEN der er stadig lang vej igen. Knap to ud af tre sydjyske pædagoger oplever kun sjældent 
eller aldrig, at der på deres stue er en normering, der svarer til minimum (mindst en personale 
til tre vuggestuebørn eller mindst en personale til seks børnehavebørn). Desuden oplever et 
flertal af de sydjyske pædagoger stadig, at de i hverdagen står alene med hele børnegruppen. 
 
 

I forhold til normering og alenetid viser vilkårsundersøgelsen i Esbjerg Kommune, at: 

 48 pct. af pædagogerne oplever, at normeringen i deres institution er blevet bedre. 41 
pct. oplever normeringen som uændret. 
 

 65 pct. af pædagoerne kun sjældent eller aldrig oplever, at der på deres stue er en 
normering, der svarer til minimum (mindst en personale til tre vuggestuebørn eller 
mindst en personale til seks børnehavebørn) 
 

 61 pct. af pædagogerne i perioder af dagen var alene med den samlede børnegruppe, 
sidste gang de var på arbejde.  
 

 pædagogerne i gennemsnit var alene med 8,4 børn i vuggestuen og 15 børn i 
børnehaven. 

 
Flere af pædagogerne i Esbjerg Kommune uddyber også, hvordan de oplever udfordringer 
med normeringen i hverdagen: 
 
”Vi er ikke personale nok. Når vi er to voksne til 19 børn, så er det ikke nemt at slå til, uanset 
hvor dygtig en pædagog man anser sig selv for at være.” 
 
”Det er svært at være nærværende og have tid til det enkelte barn.” 
 
”Fx hvis man skal på tur, er der nogle børn, der har behov for en voksen hånd, og nogle børn 
der har lyst til en voksen hånd. Der er man oftest nødt til at give børnene med behov for 
voksenstøtte hånden, frem for det gode barn der bare godt kunne tænke sig at holde den 
voksne i hånden. Dette scenarie kan overføres til mange øjeblikke i løbet af en dag.” 
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Flere børn som ikke trives 
 
Næste halvdelen af pædagogerne i Sydjylland vurderer, at antallet af børn i deres institution, 
som ikke trives, har været stigende de sidste par år. Samtidig oplever flere sydjyske 
pædagoger, at de børn, der har særlige behov, ikke får den hjælp, de har brug for.  
 
 
I forhold til trivsel og det daglige pædagogiske arbejde viser vilkårsundersøgelsen i Esbjerg 
Kommune, at: 

 46 pct. af pædagogerne vurderer, at antallet af børn i deres institution, som ikke trives, 
har været stigende de seneste par år. Kun 5 pct. vurderer, at antallet er faldende. 
 

 28 pct. af pædagogerne kun i mindre grad eller slet ikke oplever, at de børn, der har 
særlige behov, får den hjælp, de har brug for. 
 

 45 pct. af pædagogerne kun i mindre grad eller slet ikke har tilstrækkelig tid til at 
arbejde med børn i udsatte positioner.  
 

 27 pct. af pædagogerne kun i mindre grad eller slet ikke har tilstrækkelig tid til at 
arbejde med børnene i mindre grupper. 

 
Pædagogerne i Esbjerg siger selv i undersøgelsen: 

”Der er flere børn, som har behov for individuelle hensyn og tiltag. Børn der bare har brug for 
lidt ekstra voksenomsorg og nærvær. Og så er der de børn, som har behov for et helt andet 
tilbud, end det vi kan rumme med den normering og de rammer, vi har.” 
 
”Der kommer flere børn med særlige behov, og antallet af børn på en stue er stigende, hvilket 
gør, at man ikke kan yde det nærvær, som børnene har brug for. Det er ikke muligt at nå rundt 
til alle børnene på en dag, hvilket kan have konsekvenser for nogle af børnene og skabe 
udfordringer, fordi alle børnene ikke bliver set.” 
 
”Vi oplever mange børn, som ikke trives af mange årsager.. Vi har børn med særlige behov, 
som naturligvis kræver mere, men hverken tiden eller ressourcerne er til det. Vi skal køre flere 
børn ind sideløbende, hvilket kan være en barsk omgang for så små børn. Det går ud over 
resten af børnegruppen, som naturligvis også har brug for en nærværende voksen. Vi søger, 
så godt vi kan at tilrettelægge hverdagen, så vi kommer omkring alle børn. Men det korthus 
vælter, når vi bliver ramt at sygdom, og der ikke kommer vikar på.” 
 
”Jeg oplever flere vrede børn, flere børn som virker stressede.” 

”Der er kommet flere børn i udsatte positioner og med forskellige udfordringer, som kræver 
ekstra indsats, flere tværmøder, vurderinger, opfølgninger osv. Det tager tid fra de andre børn 
på stuen.” 
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”Det sidste år har vi ikke kunnet rekruttere personale, så vi har været tre pædagoger i 
vuggestueafdelingen i stedet for seks pædagoger. Der har været rigtig stor udskiftning, og i 
min gruppe har jeg været den eneste faste personale det seneste år.. Det har været tydeligt at 
mærke uro i børnegruppen, og flere har været “afhængige” af mig. Nogle dage hvor jeg er 
taget hjem til middag, har børnene været utrøstelige, da de ikke har været trygge ved nye 
ansigter. Vi gør vores allerbedste for, at alle trives, men det har været en stor udfordring, da vi 
har svært ved at få ansat kvalificeret personale.” 
 
 
Om BUPL’s vilkårsundersøgelse 2022:  

Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. august til 6. september 2022. Den er 
udsendt som elektronisk survey til 56.509 medlemmer af BUPL og BUPL-A. 23.848 har 
deltaget, herunder 21.008 med komplette besvarelser. Det giver en svarprocent på 42. 
Undersøgelsen er repræsentativ på køn og geografi.  
I Esbjerg Kommune har 43 procent deltaget i undersøgelsen. 
 
 
Vilkårsundersøgelsen på landsplan viser, at: 

 35 pct. af pædagogerne oplever, at normeringen i deres institution er blevet bedre. 51 
pct. oplever normeringen som uændret. 
 

 69 pct. af pædagoerne kun sjældent eller aldrig oplever, at der på deres stue er en 
normering, der svarer til minimum (mindst en personale til tre vuggestuebørn eller 
mindst en personale til seks børnehavebørn) 
 

 61 pct. af pædagogerne i perioder af dagen var alene med den samlede børnegruppe, 
sidste gang de var på arbejde.  
 

 pædagogerne i gennemsnit var alene med 9 børn i vuggestuen og 17 børn i 
børnehaven. 
 

 51 pct. af pædagogerne vurderer, at antallet af børn i deres institution, som ikke trives, 
har været stigende de seneste par år. Kun 4 pct. vurderer, at antallet er faldende. 
 

 41 pct. af pædagogerne kun i mindre grad eller slet ikke oplever, at de børn, der har 
særlige behov, får den hjælp, de har brug for.  
 

 56 pct. af pædagogerne kun i mindre grad eller slet ikke har tilstrækkelig tid til at 
arbejde med børn i udsatte positioner.  
 

 36 pct. af pædagogerne kun i mindre grad eller slet ikke har tilstrækkelig tid til at 
arbejde med børnene i mindre grupper. 
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Bilag 1. Tabeller 

Fra BUPL’s vilkårsundersøgelse 2022 i Esbjerg Kommune 
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