21. maj 2016
Pressemeddelelse:
Pædagoger er alene med børnene
BUPL har gennemført en landsdækkende undersøgelse af pædagogers tid alene sammen med
grupper af børn i løbet af en dag.
Tre ud af fire pædagoger, der medvirker i undersøgelsen i Aarhus, er på en almindelig dag alene
med den samlede børnegruppe.
De fleste er alene i 15-30 minutter (38 %). 20 % var alene i 31-45 minutter. Over 12 % var alene i
op til en time.
Undersøgelsen beskriver, at pædagoger er alene på legepladsen, om morgenen og ved lukketid,
samt på mange tidspunkter i løbet af dagen, hvor en anden kollega putter et barn, skifter et barn,
trøster et barn, tørrer næser, taler med forældre osv.
Alarmklokkerne ringer.
Flere end forventet beskriver situationen som kaotisk. Pædagogerne ved, de kan gøre det meget
bedre.
”Der er ganske enkelt alt for mange beskrivelser af, at pædagogen står alene, og børnene er kede af
det, fordi hun/han ikke har tid til dem. Beretningerne er alvorlige”, siger Marianne Gilbert Nielsen,
der er formand for BUPL Århus.
En pædagog beskriver, hvordan en situation kan være, når man står alene:
Der var en lille ny, der skulle puttes. Derfor var jeg alene med børnene, der desværre var meget
kede af det og havde brug for hjælp til at sige farvel til mor og far. Det var en meget presset
situation, som hverken var tilfredsstillende for børn, forældre eller jeg selv.
Udtalelserne fra pædagogerne viser også, hvorfor man bliver syg af ikke at kunne leve op til egne
faglige idealer, og det man har lært under uddannelsen.
”Det, at trives som pædagog, betyder, at man går hjem fra arbejde, og føler man har lykkedes. Når
man har valgt at blive pædagog, er det jo fordi, man vil noget med nogle. Man vil tage omsorg for
børnene, og derfor går det én meget på, når man ved, man godt kan, men ikke har tiden”, siger
Marianne Gilbert Nielsen.
Én pædagog beskriver f.eks. dilemmaet mellem ansvarsbevidsthed og arbejdsmiljø på denne måde:
Føler det er forfærdeligt, jeg er faktisk rigtig glad for at være pædagog og god til det, og det er mit
ønskejob, men jeg kan snart ikke holde ud til at være indenfor faget længere.
”Læg kursen om. Politikerne er nødt til at gå i dialog med os, om hvordan vi styrker området.
Politikerne bør lytte til de alvorlige udtalelser, om at pædagogerne ikke har tid til at tage vare på
børnenes udvikling, og selv bliver syge af den utilfredsstillende arbejdssituation”, slutter Marianne
Gilbert Nielsen.
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