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Udviklingen i pædagogisk personale fra 2009 til 2015 i daginstitutioner
Hvor mange pædagoger mangler der i 2015, hvis normeringerne i landets daginstitutioner skulle
være på niveau med normeringerne i 2009?
-

I 2014 var der ca. 11 pct. 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.

-

I 2014 manglede 4.400 pædagoger og medhjælpere, hvis normeringen i 2014 skulle
svare til niveauet i 2009. Grundet en ny metode for opgørelse af normeringerne kan
normeringen fra 2009-2014 ikke sammenlignes med normeringen i den nye officielle
opgørelse.

-

På baggrund af kommunernes regnskabstal for 2015 kan vi se, at kommunerne har tilført
ressourcer svarende til knap 400 pædagoger – langt fra de 4.400 pædagoger og
medhjælpere, der skal til for at nå 2009-niveauet.

-

Regnskabstallene for 2015 sammenholdt med tallene for 2014 viser, at der har været en
positiv serviceændring på 189,3 mio. kr.1 (korrigeret for udviklingen i børnetal2). Omregnet
til pædagogstillinger svarer det til knap 400 pædagoger, der er blevet tilført fra 2014 til
20153. Det vil sige, at der i 2015 stadig mangler 4.000 pædagoger og medhjælpere, hvis
normeringen skulle svare til niveauet i 2009.
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Kilde: BUPL på baggrund af Danmarks Statistik
(Indskrevne 0-5 årige børn i dagtilbud og pædagogisk personale ansat i dagtilbud).

1

Det skal bemærkes, at kommunerne i 2015 har fået tilført 250 mio. kr. til mere pædagogiske personale i
dagtilbud.
2
Kilde: Danmarks Statistik – Kommunernes regnskabstal for 2014 og 2015 samt Folketal 2015.
3
Beregningen bygger på følgende forudsætninger:
80 pct. af budgettet bliver brugt på løn (beregnet på baggrund af ta fra Danmarks Statistik)
Den gennemsnitlige løn for pædagoger er på 0,403 mio. kr. (tal hentet fra KRL)
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