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Det siger FOAs medlemmer om sponsorater i dagtilbud 

FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets 
elektroniske medlemspanel om sponsorater i dagtilbud blandt panelets medlemmer, der 
arbejder i dagplejen eller i daginstitution eller SFO. Spørgsmålene er stillet til 
erhvervsaktive, dvs. eksklusiv efterlønnere, pensionister og elever. Den del af 
spørgeskemaet, som nedenstående notat omhandler, er besvaret af 343 medlemmer. 
 
Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er: 
 

• Ca. en femtedel af de adspurgte har søgt legater, fondsmidler eller sponsorater 
inden for de seneste 2 år. 

• En femtedel af de adspurgte, der ikke har søgt inden for de seneste to år har 
overvejet at søge legater 

• Der kan grundet for stor usikkerhed i undersøgelsen ikke klart konstrueres en 
rangorden for, hvad de adspurgte overvejer at søge støtte til eller har søgt støtte til. 

• I denne undersøgelse er der ingen signifikante forskelle på de to stillingsgrupper. 

• Over halvdelen af de adspurgte svarer, at det er nyt, at de søger sponsorater 

• Der søges penge til en lang række forskellige projekter og ting: Etablering af 
legeplads, udendørs udstyr, legetøj, uddannelser/kurser, transportmidler som fx 
ladcykler, refleks-/trafikveste, teaterture, leje af hal og beplantning. 
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Ansatte i dagplejen eller i daginstitution eller SFO om sponsorater 

Figur 1. Har du, din nærmeste leder eller dine kolleger søgt legater, fondsmidler 
eller sponsorater (herunder reklamefinansieret udstyr) til din arbejdsplads inden 
for de seneste to år? 

 
Antal svarpersoner: 343. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der er ansat som dagplejere og 
daginstitutionsansatte eller erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel. 

 

Langt de fleste adspurgte medlemmer inden for dagplejen eller daginstitutionerne (52 
procent) svarer, at de ikke har ansøgt om legater el. lign. inden for de seneste to år. 

 

Figur 2. Har I overvejet at søge om sponsorater, legatmidler, fondsmidler eller 
lignende? 

 
Antal svarpersoner: 263. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der er ansat som dagplejere og 
daginstitutionsansatte eller erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel, der har svaret ”Nej” eller ”Ved 
ikke” på følgende spørgsmål: ”Har du, din nærmeste leder eller dine kolleger søgt legater, fondsmidler eller 
sponsorater (herunder reklamefinansieret udstyr) til din arbejdsplads inden for de seneste to år?” 

 

Langt de fleste af de adspurgte, der ikke havde søgt legater inden for de sidste to år, har 
ikke overvejet eller ved ikke om de vil søge sponsorater o. lign. Der kun 55 ud af de 263, 
der overvejer at søge legater o. lign. 

 

Samlet set har 80 ud af de 343 svarende til 23 procent søgt legater o. lign. inden for de 
seneste to år, imens 55 af de 343 svarende til 16 procent overvejer at gøre det. 
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Figur 3. Er det noget nyt, at I har søgt sponsorater mv., eller har I også gjort det 
tidligere? 

 

Antal svarpersoner: 80. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der er ansat som dagplejere og 
daginstitutionsansatte eller erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel, der har svaret ”ja” på følgende 
spørgsmål: ”Har du, din nærmeste leder eller dine kolleger søgt legater, fondsmidler eller sponsorater (herunder 
reklamefinansieret udstyr) til din arbejdsplads inden for de seneste to år?” 

 

Af de 80 personer har over halvdelen af de adspurgte svaret, at det er nyt, at de søger 
sponsorater mv.
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Undersøgelsens metode  

Undersøgelsen om FOAs medlemmers holdninger til ekstra vagter/overarbejde/merarbejde, 
er gennemført i perioden 31. januar til 8. februar 2012 via forbundets elektroniske 
medlemspanel. 

Medlemmerne fik én påmindelse i indsamlingsperioden. 

 

Medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets 
hjemmeside, og medlemmer, der – tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet – er 
hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Man skal i denne 
sammenhæng være opmærksomme på, at de medlemmer, de frivilligt melder sig til panelet 
formentlig ikke er fuldstændigt repræsentative for alle FOAs medlemmer. 

 

Undersøgelsen om medlemmernes syn på sponsorater i dagtilbud var en del af en større 
undersøgelse, der også indeholdt andre emner; bl.a. alkoholforbrug i ældreplejen og 
sponsorater i daginstitutioner. 

 

I alt 3.048 medlemmer blev inviteret til den samlede undersøgelse. 66 procent af disse 
medlemmer har besvaret alle eller nogle af de spørgsmål, som er stillet til dem. 

 

Resultaterne for faggrupperne i denne undersøgelse bør tages med et gran salt, da der er få 
respondenter, hvilket resulterer i stor usikkerhed. 

 
Svarprocenten ligger på linje med andre undersøgelser via medlemspanelet. 
 
Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen.  


