September 2021
PRESSEMEDDELELSE OG ANALYSENOTAT HADERSLEV

Pædagoger: Vi oplever stigende mistrivsel blandt børn og unge
Der er alvorlige problemer med trivslen blandt skolebørnene. Det viser den hidtil største vilkårsundersøgelse
blandt BUPL’s medlemmer. Den viser også, at der mangler tid og ressourcer i SFO og klub til at hjælpe børn
og unge og arbejde med deres trivsel og udvikling.

Dette er blandt hovedkonklusionerne i BUPL’s landsdækkende undersøgelse, hvor alle medlemmer
af BUPL/BUPL-A har haft mulighed for at deltage1. I Haderslev Kommune har 44 procent deltaget i
undersøgelsen.
Undersøgelsen på 6-18 års området (skole, SFO og klub) i Haderslev Kommune viser, at:

1



68 procent af pædagogerne oplever, at antallet af børn og unge i mistrivsel stiger.



28 procent af pædagogerne har ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ tilstrækkelig tid til at arbejde
med børnenes/de unges trivsel og udvikling.



36 procent af pædagogerne har ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ tilstrækkelig tid til at arbejde
med børn/unge i udsatte positioner.



32 procent af pædagogerne har ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ tilstrækkelig tid til at arbejde
med børnene/de unge i mindre grupper.



33 procent af pædagogerne i SFO/fritidshjem var alene med hele børnegruppen, sidste
gang de var på arbejde.



20 procent af pædagogerne har det seneste år oplevet at stå i en situation, der var
uforsvarlig/farlig, fordi de var alene med en stor børnegruppe.



80 procent af pædagogerne har kendskab til børn fra skolen, som ikke går i
fritidsinstitution, men som vil have gavn af det

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

Mistrivsel giver grund til alarm
I BUPL Sydjylland ser formand Jonna Jul Gudmundsen med bekymring på flere af undersøgelsens
resultater, og særligt den stigende mistrivsel blandt børn og unge bør få de kommunale politikere
til at reagere:
”Når to ud af tre pædagoger på skole- og fritidsområdet oplever stigende mistrivsel blandt børn og
unge, så er der al mulig grund til at slå alarm. Pædagogerne gør en kæmpe indsats, men
fritidsområdet har i en årrække været udsat for hårde besparelser, og det kan altså mærkes,” siger
Jonna Jul Gudmundsen.
En pædagog i Haderslev skriver fx:
”Jeg synes, der er flere og flere børn, der har specielle behov, der skal tages hensyn til i skolen,
uden der bliver sat ressourcer af til det.”
”Der er tale om børn, som i høj grad har brug for nærværende pædagoger med tid til dem.
Pædagogerne har netop fagligheden til at arbejde specifikt med børnenes relationer, fællesskaber
og selvværd, men det kræver ressourcer. Derfor er det helt nødvendigt, at vi får sat en prop i
besparelserne og i stedet begynder at investere i vores fritidsinstitutioner,” siger Jonna Jul
Gudmundsen.
Ikke tilstrækkelig tid til de udsatte
I undersøgelsen svarer mere end hver tredje pædagog i Haderslev, at de ’i mindre grad’ eller ’slet
ikke’ har tilstrækkelig tid til at arbejde med børn og unge i udsatte positioner. En tredjedel af
pædagogerne i SFO/fritidshjem var alene med hele børnegruppen, sidste gang de var på arbejde –
og nogle har det seneste år oplevet at stå i situationer, som var uforsvarlige.
”Det bør give anledning til at se på, om normeringen i SFO’erne i Haderslev Kommune er god nok,”
siger Jonna Jul Gudmundsen.
Flere børn står uden fritidstilbud
BUPL Sydjylland hæfter sig også ved, at 80 procent af pædagogerne i Haderslev har kendskab til
børn, som ikke går i fritidsinstitution, men som ville have gavn af det. Dette er en tendens, der er
blevet forstærket under corona, hvor mange børn er blevet meldt ud.
”Alt for mange børn er overladt til en skærm eller til at ’flakke rundt’, når de kommer hjem fra
skole. Dem skal vi have samlet op. Men det kræver et stærkt fritidstilbud, hvor der er ressourcer til
at arbejde med børnenes trivsel og relationer,” siger Jonna Jul Gudmundsen.
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Om undersøgelsen på landsplan
Undersøgelsen, som er gennemført i perioden 29. august 2021 til 13. september, er udsendt som
elektronisk survey til 58.400 medlemmer af BUPL og BUPL-A. 23.200 har deltaget, herunder 21.700 med
komplette besvarelser. Det giver en svarprocent på 40. Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og
geografi, idet fordelingerne i stikprøven kun afviger minimalt fra fordelingerne i populationen.
Usikkerheden er +/- 0,6 procentpoint (95 procent konfidensniveau).
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