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Det siger dagplejerne om rengøring i dagplejen i oktober 2020 

FOA har i perioden 9.-22. oktober 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs 

medlemmer om arbejdsvilkår i forbindelse med COVID-19.  

348 dagplejere fra i alt 83 kommuner deltog, og af dem svarer stort set alle dagplejere, at de på 

nuværende tidspunkt (uge 41-43) oplever øgede krav til rengøring og hygiejne. Mange har fået mere 

travlt på grund af den ekstra rengøring og må bl.a. gøre rent i deres pauser eller efter arbejde. Flere 

oplever også, at de ekstra rengøringsopgaver tager tid fra nærværet og det pædagogiske arbejde med 

børnene.  

 

Hovedkonklusioner: 

 98 procent af de 348 dagplejere i undersøgelsen svarer, at der på nuværende tidspunkt 

(uge 41-43) er indført øgede krav til rengøring pga. Covid-19.  

 Sådan finder dagplejerne tid til den øgede rengøring: 

o 64 procent bruger deres pauser på rengøringen 

o 46 procent arbejder over for at nå de øgede rengøringskrav 

o 46 procent gør rent mens børnene er der 

o 31 procent løber hurtigere for at nå rengøringen 

o 24 procent inkorporerer rengøringsopgaverne i hverdagsaktiviteter med børnene 

o 21 procent bruger mindre tid på andre opgaver eller der er andre opgaver, de ikke når 

at løse. Her uddyber dagplejerne, at det er nærvær med børnene, tid til planlægning 

og forberedelse og til dokumentation, som de bruger mindre tid på pga. rengøring.  
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Øgede krav til rengøringen i dagplejen 

Næsten alle dagplejere i undersøgelsen (98 %) svarer ja til, at der på deres arbejdsplads er indført 

øgede krav til rengøringen forbindelse med Covid-19. Kun 2 procent svarer ”Nej”. 

Den ekstra rengøring har medført øget travlhed, overarbejde og færre pauser 

 

Figur 1. Er der på nuværende tidspunkt indført øgede krav til rengøringen på din 

arbejdsplads pga. covid-19? 

 

Antal svar: 348 dagplejere 

 

Figur 2. Hvordan finder du tid til de ekstra rengøringsopgaver? (Du kan vælge flere svar) 

 

Antal svar: 346 
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Figur 2 viser, hvordan dagplejerne finder tid til de ekstra rengøringsopgaver. 64 procent af dagplejerne 

svarer, at de bruger deres pauser for at nå de ekstra rengøringsopgaver og næsten halvdelen af 

dagplejerne (46 %) svarer, at de arbejder over for at nå rengøringsopgaverne.  

 

Flere dagplejere uddyber deres svar. To skriver: 

 

46 procent af dagplejerne svarer, at de gør rent mens børnene er der. Desuden har 31 procent svaret, 

at de ”løber hurtigere” for at nå det. Hver fjerde (24 %) inkorporerer rengøringsopgaverne i 

hverdagsaktiviteter med børnene, og hver femte (21 %) bruger mindre tid på andre opgaver, eller har 

opgaver, de ikke når at løse på grund af de ekstra rengøringsopgaver. 

 

Dagplejerne, der svarer at de bruger mindre tid på andre opgaver eller at der er opgaver, de ikke når 

at løse har haft mulighed for at uddybe hvad det er for opgaver, de må bruge mindre tid på for at nå 

den ekstra rengøring. 61 dagplejere har skrevet en uddybende kommentar. 42 dagplejerne beskriver, 

at det er leg, kreative aktiviteter eller nærværet med børnene, der bliver mindre tid til pga. de ekstra 

rengøringsopgaver. Nedenstående citater giver eksempler på sådanne kommentarer: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Min pause er blevet kortere, men 

arbejdstiden er uændret på 48 timer 

ugentligt - så trætheden melder sig, 

      

Iagttagelser, ICDP og alle de 

spændende udviklende opgaver. 

Kreative udtryk 

Det er ikke hverdag jeg har tid til pause - 

planlægning/forberedelse af aktiviteter til 

næste dag, nogle dage har jeg behov for 

pause og så må jeg gøre rent når børnene er 

gået hjem. 

 

      

Mindre leg og jeg sidder ikke så meget på 

gulvet med børnene. Nogle dage gør jeg 

rent, mens de leger, for at kunne nå det. 

      

[Jeg bruger mindre tid på…] arbejde med specialbarn. 

Dagplejer 

Tiden hvor jeg kunne sætte mig ned og lege 

med børnene. Kreative ting lavet sammen 

med børnene. Det gjorde jeg ofte før 

Corona. 

 

Jeg bruger mindre tid på at arbejde 

målrettet med børnene, fordi den 

ekstra rengøring tager enormt lang 

tid. 

Dagplejer 

 
Generelt er der bare mindre tid til 

aktiviteter og nærvær 
 

Dagplejer 
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I 20 kommentarer nævnes forberedelse og planlægning af aktiviteter samt arbejdet med læreplaner 

som noget, der er blevet mindre tid til pga. de ekstra rengøringsopgaver. Herunder gives et eksempel 

på kommentarer om dette: 

 

 

  

Jeg bruger mindre tid på at arbejde målrettet med børnene, fordi den 

ekstra rengøring tager enormt lang tid 

      

Der er mindre tid til at dyrke 

læreplanstemaerne. Altså 

fordybelse. 

      

[Der er mindre tid til…] At 

planlægge aktiviteter med 

børnene. 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 9.-22. oktober 2020. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs elektroniske 

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

andre emner end ekstra rengøringsopgaver i dagplejen.  

Målgruppen 

Målgruppen for denne del-analyse af medlemsunderundersøgelsen om arbejdsforhold og 

rengøring under covid-19 er FOAs erhvervsaktive medlemmer i faggruppen dagpleje.  

 

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 642 erhvervsaktive dagplejere inviteret til undersøgelsen. 375 dagplejere, svarende 

til 58 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 55 procent svarede på alle 

spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. I alt svarede 348 medlemmer på et eller flere 

spørgsmål om ekstra rengøringsopgaver i dagplejen. 

Repræsentativitet og vægtning af data 

Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på kommuner – se bilag 1. Data er ikke vægtet 

for kommuner. 
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Bilag 1: Oversigt over antal dagplejere i undersøgelsen fordelt på 

kommuner 

Kommune 
Dagplejer med nogen eller alle 

svar i undersøgelsen 

Andel af samlede svar fra 

dagplejen 

Albertslund 2 0,5% 

Allerød 1 0,3% 

Assens 5 1,3% 

Ballerup 1 0,3% 

Billund 2 0,5% 

Bornholm 2 0,5% 

Brøndby 0 0,0% 

Brønderslev 8 2,1% 

Dragør 0 0,0% 

Egedal 1 0,3% 

Esbjerg 8 2,1% 

Fanø 0 0,0% 

Favrskov 8 2,1% 

Faxe 0 0,0% 

Fredensborg 0 0,0% 

Fredericia 5 1,3% 

Frederiksberg 0 0,0% 

Frederikshavn 3 0,8% 

Frederikssund 3 0,8% 

Furesø 1 0,3% 

Faaborg-Midtfyn 2 0,5% 

Gentofte 1 0,3% 

Gladsaxe 3 0,8% 

Glostrup 0 0,0% 

Greve 1 0,3% 

Gribskov 1 0,3% 

Guldborgsund 5 1,3% 
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Kommune 
Dagplejer med nogen eller alle 

svar i undersøgelsen 

Andel af samlede svar fra 

dagplejen 

Haderslev 5 1,3% 

Halsnæs 0 0,0% 

Hedensted 10 2,7% 

Helsingør 0 0,0% 

Herlev 3 0,8% 

Herning 10 2,7% 

Hillerød 2 0,5% 

Hjørring 4 1,1% 

Holbæk 3 0,8% 

Holstebro 4 1,1% 

Horsens 3 0,8% 

Hvidovre 3 0,8% 

Høje-Tåstrup 2 0,5% 

Hørsholm 1 0,3% 

Ikast-Brande 10 2,7% 

Ishøj 0 0,0% 

Jammerbugt 1 0,3% 

Kalundborg 7 1,9% 

Kerteminde 0 0,0% 

Kolding 9 2,4% 

København 16 4,3% 

Køge 0 0,0% 

Langeland 1 0,3% 

Lejre 4 1,1% 

Lemvig 2 0,5% 

Lolland 2 0,5% 

Lyngby-Tårbæk 0 0,0% 

Læsø 0 0,0% 

Mariagerfjord 10 2,7% 

Middelfart 5 1,3% 
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Kommune 
Dagplejer med nogen eller alle 

svar i undersøgelsen 

Andel af samlede svar fra 

dagplejen 

Morsø 1 0,3% 

Norddjurs 3 0,8% 

Nordfyns 2 0,5% 

Nyborg 3 0,8% 

Næstved 1 0,3% 

Odder 1 0,3% 

Odense 22 5,9% 

Odsherred 1 0,3% 

Randers 9 2,4% 

Rebild 3 0,8% 

Ringkøbing-Skjern 9 2,4% 

Ringsted 1 0,3% 

Roskilde 1 0,3% 

Rudersdal 1 0,3% 

Rødovre 3 0,8% 

Samsø 1 0,3% 

Silkeborg 16 4,3% 

Skanderborg 4 1,1% 

Skive 9 2,4% 

Slagelse 2 0,5% 

Solrød 3 0,8% 

Sorø 3 0,8% 

Stevns 3 0,8% 

Struer 1 0,3% 

Svendborg 3 0,8% 

Syddjurs 1 0,3% 

Sønderborg 3 0,8% 

Thisted 3 0,8% 

Tønder 3 0,8% 

Tårnby 3 0,8% 
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Kommune 
Dagplejer med nogen eller alle 

svar i undersøgelsen 

Andel af samlede svar fra 

dagplejen 

Vallensbæk 1 0,3% 

Varde 1 0,3% 

Vejen 6 1,6% 

Vejle 11 2,9% 

Vesthimmerlands 4 1,1% 

Viborg 13 3,5% 

Vordingborg 2 0,5% 

Ærø 0 0,0% 

Aabenraa 3 0,8% 

Aalborg 26 6,9% 

Århus 6 1,6% 

Ukendt 3 0,8% 

I alt 375 100,0% 

 


