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Faktaark:
Normeringer i 0-5 ars daginstitutioner
97 pct. af alle børn i alderen 3-5 år går i daginstitution, og kvaliteten i institutionerne har stor
betydning for børnenes videre opvækst og muligheder i livet. En god normering er en central
forudsætning for en høj kvalitet i daginstitutionerne.
- Der er i dag ca. 11 procent flere 3-5 årige børn pr. pædagogisk ansat end i 2009. Og tilsvarende
8 pct. flere 0-2 årige børn pr. pædagogisk ansat. Denne udvikling har naturligvis en effekt på
kvaliteten af det pædagogiske arbejde.
- Der mangler 4.400 pædagoger og medhjælpere, hvis normeringen i dag skulle svare til niveauet
i 2009.
- Udviklingen har betydet, at det pædagogiske personale pr. fuldtidsansat i dag står med 3,5 børn
i aldersgruppen 0-2 år og 6,8 børn på 3-5 år.
Figur B: Så mange ansatte mangler der i 2014 (hvis
normeringen skal svare til 2009-niveau)
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Figur A: Normeringsudvikling, 2009-2014
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Kilde: BUPL på baggrund af Danmarks Statistik

- Den dårlige normering resulterer i, at mange pædagoger oplever at stå alene med børnene i
dagligdagen, hvilket resulterer i farlige situationer og svære kår for en pædagogisk indsats.
- Otte ud af ti pædagoger er i gennemsnit alene med en børnegruppe på en tilfældig dag. Når de
har været alene, har det i gennemsnit været med en børnegruppe på 14 børn. Dette
gennemsnit dækker over et spænd fra 3-43 børn.
- BUPL tilslutter sig forskeres forslag om, at der indføres et minimum på 1:3 og 1:6. Altså mindst
én fuldtidsansat pr. tre vuggestuebørn og mindst én fuldtidsansat pr. 6 børnehavebørn.
- BUPL anbefaler samtidig, at en høj andel af de ansatte er pædagoger.
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