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FOA Kampagne & Analyse 
29. oktober 2009 

 

 
Det siger FOAs medlemmer i dagtilbud om besparelser   

Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober 
måned 2009.1 1.950 FOA-medlemmer har svaret på spørgeskemaet, heraf 390 medlemmer 
som arbejder på børneområdet, fortrinsvis dagplejere, pædagogmedhjælpere eller 
pædagogiske assistenter2. De centrale konklusioner fra undersøgelsen er følgende: 

 

Besparelser 

75 procent af FOAs medlemmer i daginstitutioner og dagplejen har oplevet, at der skulle 
spares penge på deres arbejdsplads indenfor de seneste par år. 12 % svarer nej, og 13 % 
svarer ved ikke.  
 
Disse besparelser er primært sket på følgende områder: 
 

• Mange medlemmerne har oplevet fyringer eller ansættelsesstop. Normeringen er 
altså forringet, så der er flere børn pr. voksen. Flere steder bliver pædagoger 
erstattet af ufaglærte. I dagplejen oplever man, at der skæres i 
dagplejepædagogernes timer, det vil sige den faglige rådgivning og sparring. 

 
• Medlemmerne oplever også, at der er skåret på brugen af vikarer ved sygdom og 

ferie. Det betyder, at medlemmerne må løbe hurtigere, og at der bliver mindre tid til 
børnene. I dagplejen betyder det blandt andet flere gæstebørn og flere helt små 
børn under 1 år. 

 
• Der skæres også på aktiviteter som ture ud af huset og kolonier. Medlemmerne 

oplever også, at juletræsfester skæres væk, eller at de ikke længere kan tage på tur 
med offentlig transport. 

 
• Mange medlemmer oplever, at der ikke bliver sat penge af til nyt legetøj eller 

materialer. Derfor må man klare sig med det gamle og slidte legetøj.  
 
 
Leveret og besluttet kvalitet 
 

• 8 ud af 10 af FOAs medlemmer i daginstitutionerne oplever i ringe grad eller slet 
ikke, at de har mulighed for at leve op til den kvalitet i ydelserne, som politikerne 
har besluttet, at borgerne skal have. Det samme gælder for knapt 7 ud af 10 
medarbejdere i dagplejen. 

 
• 6 ud af 10 medarbejdere i daginstitutioner siger, at der er vigtige opgaver, de ikke 

har mulighed og tid til at løse i hverdagen. Det gælder for godt 2 ud af 10 
dagplejere. 

 
 

                                           
1 Fra 2. oktober til 11. oktober 2009. 
2 Svarprocenten er 66 %, hvilket er tilfredsstillende. 
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• Mere end 8 ud af 10 af FOAs medlemmer i daginstitutionerne oplever ikke altid eller 

sjældent, at de har tilstrækkelig tid til at give det enkelte barn den omsorg og 
opmærksomhed, som barnet har brug for.  

 
• I dagplejen ser det anderledes ud. Her siger 6 ud af 10, at de altid eller for det 

meste har tid til at give barnet den omsorg og opmærksomhed, som barnet har brug 
for. 

 
Manglende hænder går ud over nærværet og arbejdet med dokumentation 
 
60 % af medlemmerne i daginstitutioner og 20 % af dagplejerne oplever altså, at der er 
vigtige opgaver, de ikke har tid til at løse i hverdagen. Disse medlemmer er også spurgt til, 
hvilke vigtige opgaver, de typisk må springe over. 

 
Daginstitution 
 
Medlemmerne, som arbejder i daginstitution, oplever først og fremmest, at de mangler tid 
til at være nærværende og vise omsorg over for det enkelte barn. Et medlem beskriver det 
sådan: 
 

”Jeg mangler tid til at kunne skabe ro hos vuggestuebørnene. Jeg rejser mig alt for 
ofte fra gulvet, hvor jeg sidder med børnene, pga. for få hænder. Det skaber 
utryghed blandt de børn jeg ’forlader’.” 
 

Flere medlemmer beskriver også, hvordan det er svært at få tid til at være der for alle børn 
i løbet af en dag. Her bliver de rolige børn ofte overset. Manglende personale betyder også, 
at medlemmerne mangler tid til dokumentation, arbejdet med læreplaner med mere. Et 
andet medlem opsummerer således: 

 
”Vi dropper at spise med kniv og gaffel og tallerkener. I stedet spiser vi direkte af 
madpakkerne og drikker af plastickrus, fordi det giver mindre at rydde op. Vi har 
ikke altid tid til at hjælpe med at løse konflikter, og så får børnene det svært 
indbyrdes. Vi er tit 1 voksen til 20 børnehavebørn. Skal et barn have skiftet sin ble, 
må de andre børn gå til en voksen på en anden stue, hvis de får brug for hjælp.”    

 
Dagplejen 
 
Dagplejerne oplever, at må gå på kompromis på tre områder. For det første mangler der tid 
til arbejdet med læreplaner og dokumentation. Det betyder blandt andet, at det er sværere 
at tage sig af børn med særlige behov, og at læreplanerne ikke bliver tilrettelagt så godt, 
som de kunne. 
 
For det andet drejer det sig om ture ud af huset eller til legepladsen, hvor man må blive 
hjemme eksempelvis på grund af gæstebørn. Dagplejerne efterlyser for det tredje tid til det 
enkelte barn, især hvis de har indskrevet et 5. barn eller har mange helt små børn. 
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Har I været pålagt at spare penge på din arbejdsplads inden for de seneste par år?                 

 
Daginstitution/SFO eller 
lignende Dagplejen I alt 

Ja 75% 74% 74% 
Nej 13% 12% 12% 
Ved ikke 11% 14% 13% 
I alt 142 244 386 
 

Politikerne har besluttet den kvalitet i ydelserne, som borgerne skal have? I hvor 
høj grad oplever du, at du har mulighed for at leve op til det? 

 
Daginstitution/SFO 
eller lignende Dagplejen I alt 

I meget høj 
grad 1% 3% 3% 
I høj grad 4% 24% 17% 
I nogen grad 49% 53% 51% 
I ringe grad 33% 14% 21% 
Slet ikke 8% 1% 3% 
Ved ikke 6% 5% 5% 
I alt 140 240 380 
 

Er der nogle vigtige opgaver på dit arbejde, som du ikke har mulighed og tid til at 
løse i hverdagen?  

 
Daginstitution/SFO 
eller lignende Dagplejen I alt 

Ja 60% 24% 37% 
Nej 22% 59% 46% 
Ved 
ikke 18% 17% 17% 
I alt 140 238 378 
 

Oplever du at have tilstrækkelig tid til at give det enkelte barn den omsorg og 
opmærksomhed, som du mener, at barnet har brug for? 

 
Daginstitution/SFO 
eller lignende Dagplejen I alt 

Ja, altid 1% 12% 8% 
Ja, for det 
meste 12% 50% 36% 
Nej, ikke 
altid 66% 36% 47% 
Nej, sjældent 17% 1% 7% 
Ved ikke 4% 2% 2% 
I alt 140 237 377 
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Regionsfordelte svar 
 
Har I været pålagt at spare penge på din arbejdsplads inden for de seneste par år?   

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt 
Ja 81% 76% 79% 67% 67% 74% 
Nej 9% 8% 11% 19% 16% 12% 
Ved 
ikke 11% 16% 10% 14% 18% 13% 
I alt 57 96 81 89 57 380 
 

Politikerne har besluttet den kvalitet i ydelserne, som borgerne skal have? I hvor 
høj grad oplever du, at du har mulighed for at leve op til det? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt 
I meget høj 
grad 2% 5% 4% 1% 0% 3% 
I høj grad 22% 23% 15% 10% 14% 17% 
I nogen grad 49% 47% 56% 52% 53% 51% 
I ringe grad 20% 19% 20% 22% 23% 21% 
Slet ikke 0% 1% 0% 9% 7% 3% 
Ved ikke 7% 4% 5% 6% 4% 5% 
I alt 55 95 80 87 57 374 
 
Oplever du at have tilstrækkelig tid til at give det enkelte barn den omsorg og 
opmærksomhed, som du mener, at barnet har brug for? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt 
Ja, altid 9% 12% 9% 2% 7% 8% 
Ja, for det 
meste 44% 45% 38% 20% 35% 36% 
Nej, ikke 
altid 44% 37% 47% 61% 46% 47% 
Nej, sjældent 2% 3% 6% 13% 9% 7% 
Ved ikke 0% 3% 0% 5% 4% 2% 
I alt 54 94 79 87 57 371 
 
 

Er der nogle vigtige opgaver på dit arbejde, som du ikke har mulighed og tid til at 
løse i hverdagen? 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt 
Ja 30% 29% 30% 56% 40% 37% 
Nej 46% 54% 53% 30% 47% 46% 
Ved 
ikke 24% 17% 18% 14% 12% 17% 
I alt 54 94 80 87 57 372 
 
 

 


