30. august 2012

Pressemeddelelse
BUPL Århus: Situationen er uholdbar.

ALT FOR LIDT TID TIL BØRN
En dag i et barns liv. Så mange voksne er sammen med børnene i Aarhus.
BUPL Århus har spurgt samtlige institutioner på 0-6 års området hvor mange voksne der er
sammen med børnene i løbet af en dag.
165 institutioner har besvaret vores spørgsmål – svarende til 51 % af samtlige institutioner.
Og det overordnede resultat er, at der er alt for få voksne til at tage sig af børnene.
Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit er næsten 4 børn pr. voksen i vuggestuerne og
mere end 7 børn pr. voksen i børnehaverne.
Og om eftermiddagen er bemandingen yderligere presset. Der mangler i gennemsnit en
tredjedel af det personale BUPL anbefaler.
BUPL`s anbefaling
Bakket op af forskningen anbefaler BUPL, at der maximum er 3,3 børn pr. pædagog i
vuggestuer og max. 6,6 børn pr. pædagog i børnehaver.
I Aarhus er der i gennemsnit 3,9 børn pr. medarbejder i vuggestuerne og 7,5 børn pr.
medarbejder i børnehaverne.
Det svarer til at der er 19 % flere børn om hver vuggestue-voksen og 13 % flere børn om
hver børnehave-voksen i Aarhus.
Formand Henning Truelsegaard finder tallene bekymrende men ikke overraskende. Det ér
en alt for travl hverdag for pædagogerne.
”Over de seneste mange år er der blevet skåret ned og skåret ned, og dermed blevet mindre
og mindre tid til børnene. Ved hver sparerunde har vi påtalt, når det er gået ud over antallet
af voksne i institutionerne. Vilkårene er urimelige. Pædagogerne kan ikke opfylde ganske
almindelige forventninger om at have øje for alle børns omsorg og udvikling. De må alt for
ofte undlade at gøre en pædagogisk indsats, ganske enkelt fordi der ikke er tid i hverdagen”.
Henning Truelsegaard roser samtidig Regeringen for at have afsat 500 mio. kr. til
børneområdet.
”Regeringen har taget det helt rigtige skridt i finansloven. De har afsat penge, der er
øremærket til at forbedre forholdene på 0-6 års området. Vi hilser det velkomment, at
kommunen nu kan styrke personalenormeringen med ca. 33-34 mio. kr.*, som skal
anvendes til en direkte forbedring til mere tid til børnene. Den forbedring er et skridt i den
helt rigtige retning. Det forventer vi os meget af, slutter Henning Truelsegaard.
* Når Aarhus kommune udmønter de 33-34 mio. kr. svarer det til ca. 9½ pædagogtime pr.
uge i en 36 børns vuggestue. Og ca. 7½ pædagogtime i en 60 børns børnehave.
For yderligere oplysninger
Kontakt: Formand for BUPL Århus, Henning Truelsegaard.
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Bilag til pressen

Teknik og bonusoplysninger.
BUPL har bedt institutionerne på 0-6 års området i Aarhus kommune svare på hvor mange
voksne der er sammen med børnene i løbet af en dag. Time for time.
Registreringerne foregik den 13. juni 2012.
165 institutioner svarede på BUPL´s skema. Det svarer til ca. 51 % af alle 0-6 års
institutionerne.
Opgørelsen omfatter fast personale, inkl. lønnede praktikanter, fleksjobbere, vikarer.
Det overordnede resultat er alarmerende. Der er 3,9 børn pr. voksen i vuggestuerne og 7,5
børn pr. voksen i børnehaverne.
I tidsrummet 12.30 til 16.30 er der over 4 børn pr. voksen i vuggestuerne. Og i tidsrummet
12.30 til 15.30 er der op mod 9 børn pr. voksen i børnehaverne.
Tabel: Gennemsnitlig bemanding i tidsrummet 8.30-15.30
Vuggestue: Århus Afvigelse i
Børnehave: Århus
undersøgelsen (børn forhold til
undersøgelsen (børn
BUPLs
pr. voksen)
pr. voksen)
anbefalede 3,3
børn pr. voksen
8.30
3,5
-6,0 %
6,9
9.30
3,5
-6,4 %
6,6
10.30
3,5
-6,1 %
6,8
11.30
3,4
-4,3 %
6,4
12.30
4,9
-47,1 %
8,8
13.30
4,4
-31,8 %
8,6
14.30
4,5
-37,0 %
8,7
15.30
4,1
-24,4 %
7,8

Afvigelse i
forhold til
BUPLs
anbefalede 6,6
børn pr. voksen
-4,9 %
0,6 %
-2,9 %
3,0 %
-33,8 %
-30,8 %
-31,8 %
-18,0 %

Tabellen viser, at der mangler personale over hele dagen. Men at det er særligt problematisk om eftermiddagen,
hvor der mangler 1/3 af det personale BUPL anbefaler. BUPL anbefaler, at der maximum er 3,3 børn pr. pædagog
i vuggestuer og max. 6,6 børn pr. pædagog i børnehaver.
I BUPL´s anbefaling er normeringen omregnet i pædagoger. I BUPL Århus´ undersøgelse er det antal
voksne/ansatte der er sammen med børnene, der er registreret. Hvis dette omregnes til pædagoger, vil den
negative afvigelse være større.
I BUPL`s anbefaling indgår ikke ressourcer til børn med særlige behov. I BUPL Århus´ undersøgelse er det antal
voksne/ansatte der er sammen med børnene, der er registreret, dvs. inkl. de der er ansat til en særlig social indsats
eller til børn med handicap.

En hverdag
Institutionerne har oplyst hvilke aktiviteter der har været, time for time. Eksemplet er fra en børnehave
og dagen beskrives således:
Kl. 6.30 åbnes der med 1 voksen. Kl. 7 møder én mere og kl. 7.30 er der 2 voksne og 13 børn. Spiser
morgenmad og gør klar til børnene. Rydder op i køkkenet, rent service stilles på plads osv. Vasker
karklude, viskestykker og lægger rent på plads. Tager imod børn og vinker farvel. Særlig
opmærksomhed på et nyt barn.
Kl. 8.30 er der 5 voksne og 45 børn. En pædagog går fra med 1 barn der har særlige behov.
Kl. 9.30 er der 9 voksne og 59 børn. En pædagog går fra med 2 børn der har særlige behov. 2 voksne
er på skolebesøg med 6 børn.
Kl. 10.30 – 13.30. Der er 9 voksne til 68 børn. En voksen går fra med 2 børn der har særlige behov. 2
voksne laver fotodokumentation. Spiser frokost. Har stilletime. Rydder op efter frokost. Start på
pauser.
Kl. 13.30. Der er 8 voksne til 68 børn. Alle børn er på legepladsen. Der er pauser for personalet.
Forbereder frugt (madpakker, fælles frugt skæres, kopper+kander).
Kl. 14.30. Der er 7 voksne til 68 børn. Pauser slut kl. 14. Frugt starter kl. 14.10.
Kl. 15.30. Der er 5 voksne til 51 børn. Nogle børn bliver hentet. Snakker med forældre. Starter
oprydning på legeplads og i grupperne. Lukker legeplads. Samler de sidste børn.
Kl. 16.30 er der 2 voksne og 4 børn. Fejning, oprydning. Hygger med de sidste børn. Kl. 17 er der sagt
farvel til de sidste.
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Bilag til pressen: Argumenter fra forskningen.
AKF 2011, Robert Bauchmüller, Mette Gørtz og Astrid Würtz Rasmussen: Long-Run
Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling.
Gode normeringer og høj andel af uddannet personale har en positiv effekt på børnenes
karakterer i 9. klasse.
Dansk sammenfatning: http://www.akf.dk/udgivelser/2011/5058_preschooling_aug/. Når vi
kontrollerer for børns baggrund, finder vi, at et højere antal pædagogisk ansatte pr. barn, en
højere andel af mandlig stab, en højere andel af personale med pædagogisk uddannelse
samt en højere andel af personale med anden etnisk baggrund end dansk er forbundet med
signifikant – om end moderat – højere eksamensresultater for børn i 9. klasse.
AKF 2010, Mette Gørtz: Normeringer, sygefravær og udstødelse. Slutrapport.
En stigning i normeringen på et barn har stor betydning for sygefraværet.
(s. 11-12) Resultaterne er således blandede, men tyder overvejende på, at der er en positiv
sam-menhæng mellem normeringer og sygefravær. De besparelser på lønomkostningerne,
som kommunerne kan opnå ved at øge normeringerne, skal således sættes op imod ekstra
omkostninger til sygedagpenge, vikardækning for sygemeldte, en stigning i antal personer
på førtidspension mv. En simpel cost-benefit-analyse i papiret indikerer, at op mod 20 % af
besparelsen på de offentlige budgetter ved en stigning i normeringerne vil gå til ekstra
sygedagpenge, vikardækning og førtidspension.
SFI 2009, Alva Albæk Nielsen, Mogens Nygaard Christoffersen: Børnehavens
betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt.
Både set fra et samfundsøkonomisk og et menneskeligt perspektiv er der store gevinster ved
tidlig pædagogisk indsats.
(s. 32) En af de undersøgelser, der fulgte børnene helt op i voksenalderen, viste således, at
flere af dem, der havde gået i en højkvalitetsbørnehave, fik en ’high school’-eksamen (figur
3.2). De fik endvidere en højere indtjening, flere af dem blev boligejere, undgik i højere grad
at blive afhængig af overførselsindkomster, færre af pigerne blev teenagemødre, og de unge
undgik også i højere grad at blive arresteret for kriminalitet sammenlignet med deres
jævnaldrende, der på grund af lodtrækningsforsøget ikke havde fået tilbuddet om en
højkvalitetsbørnehave (Barnett & Belfield, 2006; Campbell et al., 2002; Reynolds et al.,
2001; Reynolds et al., 2007; Schweinhart et al., 1993).
OECD 2006, Starting Strong ll:
http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/startingstrongiiearlychildhoodeducationandcar
e.htm#ES Det kan betale sig at investere massive offentlige midler i daginstitutioner. Der er
fire hovedårsager til at investeringer i børneområdet er en økonomisk hensigtsmæssig
strategi: Det er godt for arbejdsmarkedet, for ligestillingen, for især fattige børns muligheder
og for børnenes senere succes i uddannelseslivet.
Bente Jensen, 2005: Kan daginstitutioner gøre en forskel? En undersøgelse af
daginstitutioner og social arv.
Tidlig indsats overfor udsatte børn har en tydelig positiv effekt på børnenes livschancer.
(s. 154-155) Udviklingspotentialer findes ude i daginstitutionerne, men det kræver mere
viden, tid og rum at gennemføre ideerne til at højne kvaliteten i institutionerne i forhold til
arbejdet med udsatte børn. Om ideerne kan føres ud i livet og få den ønskede effekt,
afhænger således af pædagogers og lederes handlekompetencer og af kvaliteten i den
pædagogiske praksis, men også af opbakningen fra forvaltningen og samfundet i det hele
taget.
Skal negative konsekvenser af en social arv brydes eller forebygges gennem tidlige
indsatser i daginstitutioner, kræver det således politisk og kommunal bevågenhed. Dette må
anses som basale forudsætninger for, at institutionerne realiserer de intentioner, der som
påvist rent faktisk er til stede og både er nuancerede og visionære.
Dion Sommer, professor i Udviklingspsykologi v/ Psykologisk Institut, Aarhus
Universitet.
På baggrund af en stor undersøgelse foretaget af den amerikanske sammenslutning af
børnelæger anbefaler Dion Sommer, som absolut minimum (voksne der er direkte til
rådighed for børn):
• Op til 2,0 år: 3 børn: 1 voksen
• 2,0-2,5 år: 4 børn: 1 voksen
• 2,5-3,0 år: 5 børn: 1 voksen
• 3-4 år: 7 børn: 1 voksen
• 4-6 år: 8 børn: 1 voksen
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