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Alenetid med børn i daginstitutioner og SFO’er 

FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 gennemført en undersøgelse om medlemmernes erfaringer med at 

være alene med børnene i løbet af deres arbejdstid. Undersøgelsen er gennemført via forbundets 

medlemspanel blandt pædagogisk personale i daginstitutioner og SFO’er. 2.228 medlemmer 

medvirkede i den samlede undersøgelse, heraf 183, som arbejder daginstitutioner og SFO’er. 

Svarprocenten var 47. 

Resultater: 

 Næsten 9 ud af 10 (86 procent) af det pædagogiske personale oplevede at stå alene med 

børnene i perioder af dagen på deres seneste arbejdsdag (figur 1).  

 Omfanget af alenetiden med børnene varierer (figur 2). I alt 24 procent oplevde, at de var alene 

med børnene i mere end en time, heraf 8 procent, som var alene med børnene i mere end to 

timer. I alt 43 procent var alene med børnene i under en halv time, og 31 procent var alene med 

børnene i mellem en halv til en hel time. 

 Næsten halvdelen af medlemmerne (47 procent) har inden for de seneste 12 måneder oplevet 

en eller flere situationer, hvor det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de var alene med 

børnegruppen (figur 3). En tilsvarende andel har ikke oplevet sådanne situationer (47 procent). 
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Figur 1 Var du alene med den samlede 

børnegruppe i perioder af dagen i går? 

 

 

Note: 183 svar. Hele spørgsmålet lød ”Var du alene med en samlet 

børnegruppei perioder af dagen i går? En samlet børnegruppe kan 

være alle børn på en stue/en gruppe eller på dele af legepladsen. 

Hvis du ikke var på arbejde i går, så bedes du tænke på din seneste 

arbejdsdag. Den statistiske usikkerhed er +/-5 procentpoint omkring 

de 86 procent.  

 

Figur 2 Hvor længe var du alene med den samlede 

børnegruppe? 

 

 

Note: Antal svar: 158 Medlemmerne er igen blevet bedt om at tænke på dagen i går eller deres 

seneste arbejdsdag. Den statistiske usikkerhed omkring de enkelte procenter er på +/-2,4 til 6,4 

procentpoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

21%

16%

15%

16%

8%
3%

1-15 minutter

16-30 minutter

31-45 minutter

46 minutter til 1 time

1 til 2 timer

Mere end 2 timer

Husker ikke

86%

13%
0%1%

Ja

Nej

Ved ikke

Ikke relevant



 Alenetid med børn i daginstitutioner og SFO’er 3 

FOA – Fag og Arbejde 4. juli 2014 

 

 

Medlemmerne havde mulighed for at skrive en kommentar om deres tid alene med børnene: 

 

 

Figur 3 Har du i løbet af det seneste år stået i en situation, hvor 

du oplevede, at det var uforsvarligt eller decideret farligt, at du 

var alene med børnegruppen? 

 

 

Note: Antal svar: 182. Den statistiske usikkerhed omkring de enkelte procenter er +/-7,2 

procentpoint. 

 

Har prøvet at være alene med 11 børn, hvor der 

heldigvis ikke skete noget, men jeg skille skifte nogle af 

børnene og kunne derfor ikke gribe ind, hvis der skete 

en konflikt eller andet, mens jeg havde barnet på 

puslebordet. 

Pædagog 

Jeg oplever, at det er blevet helt almindeligt, at vi er 2 

voksne til ca. 60 børnehavebørn efter kl. 13.00 

Pædagogmedhjælper 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen blev gennemført i dagene 9.-19. maj 2014. Medlemmerne fik én påmindelse i 

perioden. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgsskemaundersøgelse sendt ud til medlemmer af forbundets 

medlemspanel. 

Målgruppen 

Samtlige 4.920 medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen pr. 

mail. Spørgsmålene om alenetid blev kun stillet til erhervsaktive medlemmer af Pædagogisk 

Sektor, som arbejder i daginstitutioner/SFO’er. 183 svarede på spørgsmålene om alenetid. 

Medlemmerne er overvejende pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter, men 

enkelte pædagoger har også deltaget i undersøgelsen. 

Antal besvarelser og svarprocent 

138 mails nåede imidlertid ikke frem, så det reelle antal inviterede var 4.782. 2.088 

medlemmer gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 140 afgav nogen svar. Den samlede 

svarprocent var 47. 

Vægtning af data 

Data er ikke vægtet. 

 

Det sker dagligt, at vi er alene med en børnegruppe. 

Dette både for at vi kan holde pauser, men også for at 

vi deler børnene, så støjen minimeres ved der ikke er 

flere end 15 åp hver gruppe. Dette er uudholdeligt både 

for børn og voksne. Og når vi er på legepladsen, er der 

ofte en kollega, der må gå ind til et barn på toilettet 

eller en der har slået sig osv. Her er man så alene med 

de resterende ca. 45-50 børn i et kort stykke tid. 

Pædagogmedhjælper 


