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Bemandingen i daginstitutioner og børnenes trivsel 

FOA har i perioden fra 12. til 30. oktober 2018 gennemført en undersøgelse blandt mere end 500 FOA-

medlemmer i danske daginstitutioner om bemandingen og børnenes trivsel. 

Resultater: 

 Mere end halvdelen af FOAs medlemmer i daginstitutioner (57 %) oplever hver uge eller oftere, 

at bemandingen i institutionen er så lav, at det udgør en risiko for børnenes trivsel. Se figur 1, 

side 2. 

 13 procent oplever stort set hver dag, 19 procent oplever flere gange om ugen og 25 procent 

oplever hver uge, at bemandingen er så lav, at det udgør en risiko for børnenes trivsel. 

 Særligt ansatte i børnehaver oplever, at bemandingen kan være for lav. Her oplever 61 procent 

det hver uge eller oftere. Det samme svarer 47 procent af medlemmerne i SFO’er og på 

fritidshjem. Forskellen ligger dog inden for den statistiske usikkerhed, da der er få svar fra SFO’er 

og fritidshjem. 

 Spørgsmålene er stillet til pædagogisk personale i daginstitutioner samt i SFO’er og på 

fritidshjem. FOA organiserer pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i hele landet, 

samt pædagoger i de kommunale institutioner i Københavns Kommune. 

 Medlemmerne havde mulighed for at skrive kommentarer til emnet. Se flere kommentarer på 

side 3. 

 

  

Ofte er jeg alene med børnegruppen. Når jeg skal 

hjælpe et barn på toilettet eller skifte en ble, så har jeg 

ikke mulighed for at understøtte de andre børn eller 

løse konflikter 

Pædagog, vuggestue 
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Figur 1. Hvor ofte er du bekymret for at bemandingen er så lav, at det indebærer en risiko for 

børnenes trivsel?  

 

Antal svar: 504. 

 

Figur 2.  Hvor ofte er du bekymret for at bemandingen er så lav, at det indebærer en risiko for  

børnenes trivsel? Fordelt på arbejdssted. Antal svar i parentes. 

 

Antal svar: 504 
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Det er rigtig svært at nå alle børn, da man kun er 2 

voksne til 18-20 børn, og i nogle af timerne er man 

alene. Og der kommer flere og flere børn med 

forskellige udfordringer, så jeg oplever at blive slået på 

eller slået efter. 

Pædagogisk assistent, børnehave 

Jeg kan være alene på stuen med 10 vuggestuebørn. 

Det giver udfordringer, hvis der er flere børn, der 

græder og er i konflikt. 

Pædagogmedhjælper, vuggestue 

Jeg er tit alene med børnegruppen pga. møde, fravær 

og sygdom i personalegruppen. Der kan være sat vikar 

på, men de kender ikke børnegruppen eller hverdagen. 

Mange børn i grupperne pga. overbelægning giver også 

flere konflikter. 

Pædagogmedhjælper, børnehave 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 12. oktober – 30. oktober 2018. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs elektroniske 

medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også 

andre emner.  

Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen af FOAs erhvervsaktive medlemmer i daginstitutioner, SFO’er 

og fritidshjem. Da det kun er et udsnit af disse medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, 

er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed.  

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt blev 12.395 erhvervsaktive medlemmer inviteret til den samlede FOA-undersøgelse. 53 

e-mailadresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således 12.342.  

5.301 medlemmer, svarende til 42 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 

41 procent svarede på alle spørgsmål, mens 1 procent afgav nogle svar. 

I alt svarede 4.667 medlemmer på et eller flere spørgsmål i undersøgelsen. 

Repræsentativitet og vægtning af data 

Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. 

Data er vægtet for alder. Der er ikke vægtet for sektor, da der i denne undersøgelse kun 

indgår medlemmer fra Pædagogisk Sektor.  


