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PRESSEMEDDELELSE OG ANALYSENOTAT BILLUND (DEL 2):

Pædagoger: Vi mangler tid til at arbejde med børns trivsel i fritiden
Den hidtil største kortlægning af pædagogers vilkår på skole- og fritidsområdet viser, at der mangler tid til børn og unge i fritiden – på alle fronter! Der mangler tid til omsorg, til at arbejde med i
mindre grupper, til arbejdet med trivsel og udvikling samt til sårbare og udsatte børn.
Dette er hovedkonklusionerne i BUPL’s landsdækkende undersøgelse, hvor alle medlemmer af
BUPL/BUPL-A, der arbejder på 6-18 området (skoler, SFO’er og klubber) har haft mulighed for at
deltage.1 I Billund Kommune har 49 procent gennemført undersøgelsen, hvilket er højt for denne
type undersøgelse.
.
Undersøgelsen i Billund Kommune viser, at:
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•

48 procent af pædagogerne har inden for den sidste uge oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne

•

19 procent af pædagogerne har ’sjældent’ eller ’aldrig’ tid til at arbejde med børnenes/de
unges trivsel og udvikling

•

33 procent af pædagogerne har ’sjældent’ eller ’aldrig’ tilstrækkelig tid til at arbejde med
børn/unge i udsatte positioner

•

33 procent af pædagogerne har ’sjældent’ eller ’aldrig’ mulighed for at arbejde med børnene/de unge i mindre grupper

•

39 procent af pædagogerne mener, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller
flere børn/unge pga. personalemangel

•

42 procent af pædagogerne mener, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte
børn/unge pga. personalemangel

•

31 procent af pædagogerne har ikke tid til at tage sig af konflikter eller sociale problemer
blandt børnene/de unge pga. personalemangel

Medlemmer af BUPL/BUPL-A udgør ca. 90 procent af alle pædagoger på 6-18 års området.

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

•

74 procent af pædagogerne, der arbejder i skolens undervisningsdel, har kendskab til børn,
som ikke går i fritidsinstitution, men som vil have gavn af det

Fire ud af 10 pædagoger i Billund vurderer, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller
flere børn/unge pga. personalemangel. Det bekymrer BUPL Sydjyllands formand Jonna Jul Gudmundsen, fordi nærvær og omsorg har afgørende betydning for børnenes udvikling og trivsel.
”Trivsel er den vigtigste forudsætning for børnenes mulighed for at opbygge venskaber og i det
hele taget at begå sig i et socialt fællesskab. Så det er en virkelig dårlig spiral, når pædagogernes
ressourcer er for få”, forklarer Jonna Jul Gudmundsen.
To pædagoger fra Billund beskriver konsekvenserne af de manglende ressourcer i fritidstilbuddene
således:
”Jeg har dårlig samvittighed overfor de børn, jeg gerne vil hjælpe, men ikke når omkring. Derudover bruger jeg mig selv så meget på job, at jeg ikke altid har overskud til min egen familie, når jeg
kommer hjem.”
”Jeg føler ikke, at jeg som pædagog udfører min pædagogiske faglighed godt nok. Jeg skal hver dag
gå på kompromis med 10 ting. Dette er hårdt at være i. Da man ikke udfører sit arbejde godt nok.”

Om undersøgelsen på landsplan
BUPL/BUPL-A har i perioden 28. marts til 14. april 2019 gennemført en undersøgelse, hvor alle
medlemmer af BUPL/BUPL-A på 6-18 års området har haft mulighed for at deltage.2 Der er udsendt 12.010 invitationer. 4.994 har svaret på alle spørgsmål, og 1.468 har svaret på en del af
spørgsmålene. Dette giver en svarprocent 42%/54%, hvilket er højt for denne type undersøgelse.
Idet besvarelserne stemmer overens med den demografiske fordeling på alle medlemmer, er undersøgelsen repræsentativ for pædagoger på 6-18 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 stor validitet.
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Medlemmer af BUPL/BUPL-A udgør ca. 90 procent af alle pædagoger på 6-18 års området.
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