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PRESSEMEDDELELSE OG ANALYSE NOTAT VEJLE:

Pædagoger: Vi mangler tid til børnene og omsorgen
BUPL/BUPL-A har i perioden 26. februar til 11. marts 2019 gennemført en landsdækkende
undersøgelse, hvor alle medlemmer af BUPL/BUPL-A, der arbejder i vuggestuer, børnehaver og
aldersintegrerede institutioner, har haft mulighed for at deltage.1
I Vejle Kommune har 690 medlemmer modtaget spørgeskemaundersøgelsen. 45 procent har
gennemført undersøgelsen, hvilket er højt for denne type undersøgelse.

Undersøgelsen i Vejle viser, at:


86 procent af pædagogerne har inden for den sidste uge oplevet, at de var for få
medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne – fortrinsvis på grund af utilstrækkelig
normering og manglende vikardækning



71 procent af pædagogerne kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af
personalemangel



76 procent af pædagogerne kan ikke give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af
personalemangel



67 procent af pædagogerne var i perioder på en tilfældig dag alene med den samlede
børnegruppe.



33 procent af pædagogerne oplever, at de ’altid’ eller ’ofte’ har tilstrækkelig tid til at
arbejde med børnene i mindre grupper.

”Undersøgelsen er endnu et stærkt vidnesbyrd på en alt for presset hverdag i Vejle Kommunes
daginstitutioner. Det er dybt bekymrende, at pædagogerne ikke mener, at de kan drage
tilstrækkelig omsorg for børnene, og at hele 67 procent oplever at stå alene med den samlede
børnegruppe,” siger Jonna Jul Gudmundsen, der er formand for BUPL Sydjylland.
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Medlemmer af BUPL/BUPL-A udgør ca. 90 procent af alle pædagoger på 0-5 års området.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte
Jonna Jul Gudmundsen: 6120 5628; joj@bupl.dk

Formanden håber, at forældrenes massive opråb gennem den seneste tid, har fået politikerne til
at åbne øjne for de massive udfordringer der er på daginstitutionsområdet. ”Pædagogerne er
forpligtet til at sikre børns trivsel, udvikling og læring, men de nuværende normeringer gør det tæt
på umuligt for pædagogerne at leve op til forpligtelserne. Det kan hverken de, børn eller forældre
være tjent med, og i sidste ende er det politikernes ansvar. Det gælder både politikerne på
Christiansborg og de kommunale politikere i Vejle Kommune”, fastslår Jonna Jul Gudmundsen.
Pædagogernes egne ord: Beretninger fra virkeligheden
”Den største udfordring er, at for at få det til at hænge sammen, er man nødt til at gå på
kompromi med de andre stuer, og man må være alene på stuen op til flere gange om
dagen, for at det kan hænge sammen i hele huset. At have dårlig samvittighed, når man
tager hjem fra arbejde, at man ikke nåede at se alle børnene i øjnene, og ikke har talt
med alle børnene på stuen, og at man altid er bagefter med de forskellige handleplaner,
test, forberedelse til samtaler. o.s.v.”

”Den største udfordring er, at alt pædagogisk arbejde kræver tid! Man bør kunne gå
fra/gå i mindre grupper med få børn for at tilbyde den bedste og mest optimale
pædagogiske indsats - men hvis jeg skal gå fra med få børn, står min kollega tilbage
med resten, hvilket ikke er holdbart.”
”Der er mange praktiske opgaver og vi er hver dag efter kl. 12.00 kun 2 voksne med 13
børn i alderen 0-2½ år.”

”At skulle være alene med 27 børn samtidigt med de skulle lave eftermiddagsmad. Der
er ikke rum til pædagogiske tiltag”
”Svært at få tid og ro til fordybelse i en pædagogisk aktivitet, da der altid er mange børn
på stuen med forskelligartede behov og for få voksne til at opfylde dem.”

”De fire citater viser med al tydelighed de dilemmaer, som pædagoger står i dagligt. Det kalder jeg
ikke omsorg for alle børn”, siger Jonna Jul Gudmundsen.
Ledere kan ikke undgå alenetid
”Det må give politikerne stof til eftertanke, når seks ud af ti af de sydjyske ledere svarer, at de ikke
kan lægge en vagtplan uden ’alenetid’. ’Alenetid’ er en af konsekvenserne af normeringen på
området. Politikerne er nødt til at tilføre 0-5 års området flere ressourcer, så lederne kan undgå at
være nødsaget til planlægge med, at børnene skal være alene med en pædagog. Kun herved får
lederne en reel mulighed for at leve op til politikernes krav og forventninger.”
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Bilag 1. Tabeller
Pædagog, 0-5-års området
Har du inden for den sidste uge oplevet, at I har været for få medarbejdere på arbejde i forhold til
arbejdsopgaverne?

Hvad er årsagen til, at I var for få på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne? Du kan vælge flere
svarmuligheder.

Var du alene med den samlede børnegruppe i perioder af din arbejdsdag i går?
Den samlede børnegruppe vil fx sige alle børn på din stue, eller alle børn fra flere stuer, hvis I
samler dem i løbet af dagen.
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Hvornår på dagen er du typisk alene på stuen/med børnegruppen?
Angiv med udgangspunkt i den periode, hvor du i træk var længst tid alene. Du kan vælge flere
svarmuligheder.

Hvor ofte oplever du, at der er tilstrækkelig tid til at: - Arbejde med børnene i mindre grupper

Hvor ofte oplever du, at der er tilstrækkelig tid til at: - Arbejde med børnenes trivsel og udvikling
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Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: - Jeg kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere
børn pga. personalemangel

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: - Jeg kan ikke give støtte til sårbare og udsatte børn pga.
personalemangel

Hvor ofte er du den eneste med en pædagoguddannelse på stuen/med børnegruppen?
Den samlede børnegruppe vil fx sige alle børn på din stue eller alle børn fra flere stuer, hvis I
samler dem i løbet af dagen.
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Leder, 0-5-års området

Resultat af lederundersøgelsen er en samlet besvarelse for de sydjyske kommuner dvs.: Billund, Esbjerg,
Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.

Om undersøgelsen på landsplan
BUPL/BUPL-A har i perioden 26. februar til 11. marts 2019 gennemført en undersøgelse, hvor alle
medlemmer af BUPL/BUPL-A på 0-5 års området har haft mulighed for at deltage2 Der er udsendt
33.374 invitationer. 13.949 har svaret på alle spørgsmål og 2.168 har svaret på en del af
spørgsmålene. Dette giver en svarprocent 42%/48%, hvilket er højt for denne type undersøgelse.
Idet besvarelserne stemmer overens med den demografiske fordeling på alle medlemmer, er
undersøgelsen repræsentativ for pædagoger på 0-5 års området, der er medlem af BUPL/BUPL-A.
Undersøgelsen er den største af sin slags nogensinde, og det store antal besvarelser sikrer en
meget lav statistisk usikkerhed på +/- 0,8 procentpoint.
Samlet set har undersøgelsen en meget stor validitet.
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Medlemmer af BUPL/BUPL-A udgør ca. 90 procent af alle pædagoger på 0-5 års området.
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