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Forældrenes oplevelser med og holdninger til 5. barn i dagplejen og 
private pasningsordninger 
FOA har i samarbejde med Epinion lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.011 forældre med 
børn i alderen 0-5 år om dagtilbud til 0-2-årige. Undersøgelsen er gennemført i Epinions webpanel i 
perioden december 2019 til januar 2020.  

Dette delnotat omhandler forældrenes oplevelser med og holdning til 5. barn i dagplejen og private 
pasningsordninger (tidligere kaldet private børnepassere). Notatet er baseret på svar fra 419 forældre, 
der enten har eller tidligere har haft børn i kommunal dagpleje eller som ønsker dagpleje, når deres 0-
2-årige skal starte i dagtilbud. Og 96 forældre, der enten har eller tidligere har haft børn i private 
pasningsordninger, eller som ønsker privat pasningsordning, til deres 0-2-årige barn. 

Hovedkonklusioner om 5. barn i dagplejen: 

 7 procent af forældre med børn i dagpleje, oplever at der fast er 5 børn og 7 procent 
oplever 5. barn i længere perioder. 21 procent oplever, at der er 5 børn i kortere perioder og 
18 procent, at der er 5 børn enkelte dage ved ferie og sygdom. 18 procent oplever aldrig 5. barn 
i deres barns dagpleje. Se figur 1. 

 Blandt de 57 forældre der har børn i dagpleje, hvor der fast eller i længere perioder er 5 
børn, er hver tredje (32 %) utilfreds eller meget utilfreds med, at der er 5 børn. 18 procent 
er meget tilfredse med, at der fast eller i længere perioder er 5 børn i dagplejen, men 40 procent 
er tilfredse. 11 procent er hverken tilfredse eller utilfredse. Se figur 2. 

 80 procent af forældrene, der har erfaring med dagplejen eller som ønsker dagpleje som 
pasningstilbud, er helt eller delvist enige i, at der maksimalt bør være 4 børn i dagplejen. 
Kun 6 procent er helt eller delvist uenige i, at der maks. bør være 4 børn i dagplejen. Se figur 3. 

 60 procent af forældrene svarer, at de ikke vil vælge en dagplejer, der fast har 5 børn. 18 
procent er helt eller delvist uenige i, at de ikke ville ikke vælge en dagplejer, der fast har 5 børn. 
Spørgsmålet er ikke stillet til forældre, der har børn i dagpleje, hvor der fast er 5 børn. Se figur 4. 

Forældrene har også kunne skrive åbne kommentarer om deres oplevelser og holdning til 5. barn i 
dagplejen. Et udpluk af disse kan ses på side 7-9.  
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Hovedkonklusioner om 5. barn i private pasningsordninger:  

 28 procent af forældrene med børn i private pasningsordninger oplever, at der fast er 5 
børn og 22 procent oplever det i længere perioder. 2 procent oplever det i kortere perioder, 
mens 26 procent aldrig oplever 5. barn i deres barns private pasningsordning. Der er væsentligt 
flere forældre, der oplever fast 5. barn i private pasningsordningerne end i den kommunale 
dagpleje (hvor tallet var 7 procent). Se figur 1. 

 Blandt de 43 forældre der har børn i private pasningsordninger, hvor der fast eller i 
længere perioder er 5 børn, er hver er 84 procent tilfredse eller meget tilfredse med, at 
der er 5 børn og kun 8 procent, der er utilfredse eller meget utilfredse med 5. barn i deres 
barns private pasningsordning. Det er en større tilfredshed, end det ses i den kommunale 
dagpleje. Her var utilfredsheden med 5. barn 32 procent og tilfredsheden 58 procent. Se figur 2. 

 53 procent af forældrene, der har erfaring med private pasningsordninger eller ønsker 
privat pasningsordning som pasningstilbud, er helt eller delvist enige i, at der maksimalt 
bør være 4 børn i private pasningsordninger. 20 procent er helt eller delvist uenige i 
udsagnet. Se figur 3.  

 38 procent af forældre svarer, at de ikke vil vælge en privat pasningsordning, hvor der 
fast er 5 børn. Se figur 5.  

7 procent af forældrene oplever fast 5 børn i dagplejen – i de private pasningsordninger er det 
28 procent, der oplever, at der fast er 5 børn 

I figur 1 (næste side) ses, hvor ofte forældre oplever, at der er 5 børn i dagplejen eller den private 
pasningsordning. Samlet set oplever 7 procent af forældrene med børn i dagpleje, at der fast er 5 
børn. Tallet 28 procent for forældre, der har børn i privat pasningsordning.  

I dagplejen er det 7 procent der har oplevet, at der er 5 børn i længere perioder og 21 procent der har 
oplevet det i kortere perioder. For de private pasningsordninger er det 22 procent af forældrene, der 
har oplevet det i længere perioder og 22 procent i kortere perioder.  

38 procent af forældrene i dagplejen, har oplevet 5 børn i enkelte dage, ved f.eks. sygdom eller ferie. 
Det er den værdi der er hyppigst fremkommende for dagpleje. Private pasningsordninger har ikke 
nødvendigvis gæstepleje, derfor har de ikke fået denne svarmulighed og svarene kan ikke 
sammenlignes. 

For den private pasningsordning gør det sig derfor gældende, at cirka halvdelen af forældrene, 50 
procent, altid eller i længere perioder oplever 5 børn mens halvdelen, 48 procent der oplever det i 
kortere perioder eller aldrig. Modsat er det kun 14 procent af forældrene i dagpleje, der altid eller i 
længere perioder oplever 5 børn, og 77 procent der sjældent eller aldrig oplever det. 
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Forældre er mere tilfredse med 5 børn i privat pasningsordning end i dagplejen 

I figur 2 (næste side) ses tilfredsheden blandt de forældre, der har oplevet at der fast eller i længe 
perioder var 5 børn, i deres barns dagpleje eller private pasningsordning.  

Mindre end hver 5. forældre med børn i dagpleje (18 %) er meget tilfreds med, at der fast eller i 
længere perioder er 5 børn i dagplejen, mens det til gengæld næsten halvdelen af forældre, med barn 
i privat pasningsordning (47 %), der er meget tilfredse. 

Samlet set er der 58 procent af forældrene med børn i dagpleje, som er meget tilfredse/tilfredse med 5 
børn fast eller i længere tid, mens der samlet er 32 procent som er meget utilfredse/utilfredse. I de 
private pasningsordninger er forældrene mere tilfredse. Her er det samlet er 84 procent af dem, som 
har svaret meget tilfreds/ tilfreds og kun 8 procent der er meget utilfredse/ utilfreds. 

  

Figur 1.  Hvor ofte oplever forældrene 5 børn i dagplejen/den private pasningsordning? 

Du har svaret, at du har eller tidligere har haft børn i  
kommunal dagpleje. Er/var der 5 børn i dit barns dagpleje? 

Du har svaret, at du har eller tidligere har haft børn i privat 
dagpleje/privat pasningsordning. Er/var der 5 børn i dit 
barns private dagpleje/pasningsordning? 

Figur 1.1  
Svar fra forældre med børn i dagpleje 

Figur 1.2. Svar fra forældre med børn i private 
pasningsordning 

  

Antal besvarelser: 407  
Anm.: Grundet afrundinger summerer procenterne ikke til 100. 
Hvis forældrene har/har haft flere børn i kommunal dagpleje, er de 
blevet bedt om at svare ud fra deres yngste barn 

Antal besvarelser: 88  
Anm.: Grundet afrundinger summerer procenterne ikke til 100. 
Hvis forældrene har/har haft flere børn i privat 
dagpleje/pasningsordning, er de blevet bedt om at svare ud fra 
deres yngste barn. 
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Stor forskel på holdningen til 5. barn, afhængig af om man har børn i dagpleje eller privat 
pasningsordning  

Af figur 3 (næste side) ses, at blandt forældrene, der har erfaring med dagpleje eller som ønsker 
dagpleje, svarer 59 procent de er helt enige i, at fire børn er maksimum. 21 procent svarer, at de er 
delvist enige. Blandt forældre, der har erfaring med private pasningsordninger eller som ønsker privat 
pasningsordning svarer 32 procent, at de er helt enige i at private pasningsordninger maks. bør have 4 
børn, 21 procent er delvist enige.  

Sammenlagt er det 80 procent af forældrene, med erfaring fra/ønske om dagpleje, som svarer, at de er 
helt eller delvist enige i, at dagplejere maks. bør have 4 børn fast. For private pasningsordninger er 
tallet lidt lavere - her svarer 53 procent, at de er helt eller delvist enige. Selvom det er en lavere andel, 
er det stadig halvdelen af forældrene, der mener, at private pasningsordninger maks. bør have 4 børn. 
Der er derimod 20 procent af forældre fra privat pasningsordning, som er helt eller delvist uenige i 
udsagnet, hvor tallet for forældre med erfaring/ønske om dagpleje, kun er 6 procent  

 

Figur 2.  Forældrenes tilfredshed med, at der fast eller i længere perioder er/var 5 børn i deres 
barns dagpleje/privat pasningsordning? 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med, at der fast eller i længere perioder er/var 5 børn i dit barns dagpleje eller private 
pasningsordning? 

Figur 2.1  
Svar fra forældre med børn i dagpleje 

Figur 2.2. Svar fra forældre med børn i private 
pasningsordning 

 
 

Antal besvarelser: 57 besvarelser  
Anm.: Spørgsmålet er stillet til forældre med børn i dagpleje, vor 
der fast eller i længere perioder er 5 børn. 
Grundet afrundinger summerer procenterne ikke til 100. 

Antal besvarelser:  43  
Anm.:  Spørgsmålet er stillet til forældre med børn i private 
pasningsordninger, vor der fast eller i længere perioder er 5 børn. 
Grundet afrundinger summerer procenterne ikke til 100. 
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60 procent af forældre vil fravælge en dagplejer, der fast har 5 børn og 38 procent vil fravælge 
en privat pasningsordning med 5 faste børn 

Figur 4 (næste side) viser, at hver 3. forældre helt enige og 28 procent er delvist enige i, at de ikke ville 
vælge en dagplejer, der fast har 5 børn. 12 procent af forældrene er uenige og 6 procent er helt 
uenige i udsagnet.  

Figur 5 viser samme spørgsmål, men her stillet til forældre med børn i private pasningsordninger eller 
ønske herom. Blandt disse forældre er det 24 procent, der er helt enige i at de ville fravælge en privat 
pasningsordning, der har 5 faste børn og 14 procent er delvist enige. 28 procent af forældrene er 
delvist uenige i udsagnet, mens 14 procent er helt uenige i udsagnet.  

Samlet set er 60 procent af forældrene med børn i dagpleje helt enige/delvist enige i at de ville 
fravælge dagpleje med 5 faste børn, hvorimod det samme gælder for 38 procent af forældrene med 
børn i privat pasningsordning.  

 

 

Figur 3.  Forældrenes holdning: Bør dagplejere/private pasningsordninger maks. have 4 faste 
børn? 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ”Dagplejere/private pasningsordninger bør maks. have 4 faste børn” 

3.1 Forældre med dagplejeerfaring (eller ønske om det) 3.2 Forældre med privat pasningsordningserfaring (eller 
ønske om det) 

  

Antal besvarelser: 3.1 havde 419 besvarelser og 3.2 havde 96 besvarelser 
Anm.: Grundet afrundinger summerer procenterne ikke til 100. 
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Åbne kommentarer om 5. barn i dagpleje og private pasningsordninger 

105 forældre har skrevet en uddybende åben kommentar om 5. barn i dagpleje eller privat 
pasningsordning.  

Figur 4. Vil forældrene fravælge en dagplejer, hvor der fast er 5 børn? 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  ”Jeg ville ikke vælge en dagplejer, der fast har 5 børn” 

 

Antal svar: 389 besvarelser 
Anm. Spørgsmålet er stillet til forældre, der har/tidligere har haft børn i kommunal dagpleje eller som ønsker dagpleje, når deres 
0-2-årige barn skal starte i dagtilbud. Spørgsmålet er ikke stillet til forældre, hvis barn går/gik i kommunale dagpleje, hvor der 
fast er/var 5 børn. 

Figur 5. Vil forældrene fravælge en privat pasningsordning, hvor der fast er 5 børn? 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ”Jeg ville ikke vælge en privat pasningsordning, hvor der fast var 5 børn” 

 

Antal svar: 72 
Anm. Spørgsmålet er stillet til forældre, der har/tidligere har haft børn i privat pasningsordning eller som ønsker dette tilbud, når 
deres 0-2-årige barn skal starte i dagtilbud. Spørgsmålet er ikke stillet til forældre, hvis barn går/gik i privat pasningsordning, 
hvor der fast er/var 5 børn. 
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De fleste kommentarer er negative over for 5. barn. Fx skriver forældrene: 

• ”Da mit barn startede i dagpleje, var han meget ked af det og afhængig af dagplejemoderen. 
Så er det mange at have 5 børn, når der er en der ked af det meget af tiden.” 

• ”Dagplejeren har simpelthen ikke hænder nok til at kunne opfylde 5 børns behov. Desuden 
fortjener dagplejeren/har brug for en pause i løbet af dagen - som alle os andre. De dage der 
var 5 børn hos min søns dagplejer, var det simpelthen ikke muligt.”  

• ”Fem børn er virkelig mange i situationer, hvor alle skal op fra lur osv. Tænker heller ikke de 
børn kommer ud på legeplads. Dagplejen bør i den grad også være omfattet af 
minimumsnormeringer.” 

• Jeg er mor til to, som begge har været i dagpleje med fire børn. Jeg er derudover pædagog i 
en vuggestue og kan se hvilken indflydelse det har på børn, deres tryghed og udvikling, når 
der er for mange børn til få hænder. Derved har jeg også valgt dagpleje med 4 børn til mine 
egne, da et fast 5. barn, som oftest er vippepunktet, for en harmonisk gruppe - alt er 
selvfølgelig relativt og alle børn og børnegrupper er forskellige og har forskellige behov. 

• ”Det er synd at dagplejen nu er så presset at der næsten fast er 5 børn per dagplejer.” 

Flere forældre skriver decideret, at der ikke bør være 5 børn i dagpleje/private pasningsordninger eller 
at normeringen er for dårlig, fx: 

• ”Det [5. barn] bør pr. lov ikke forekomme.” 

• ”Det er alt for ringe normering for så små børn” 

• ”Normeringen er for dårlig. Der vil være for lidt voksenkontakt for mit barn i en alder hvor det 
er særligt afgørende med tryghed og nærhed.” 

• ”Røde partier ønsker en minimumnormering i vuggestuer på 1 voksen pr 3 børn. Hvis det er 
den normering man ønsker for vores børn, så skal en dagplejer have samme normering.” 

• ”Nomineringen burde være på max 3 børn” 

Mange kommentarer omhandler, at 5. barn kan være okay i kortere perioder, men at det ikke bør 
forekomme fast, fx: 

• ”4 faste børn er en fin størrelse i forhold til de aktiviteter dagplejeren kan tilbyde i løbet af en 
dag. 5 børn ved sygdom er okay, men ikke som fast ordning. Det er en klar forringelse af 
tilbuddet” 

• ”5 børn i en kortere periode, men 5 børn fast per dagplejer er simpelthen for voldsomt for 
både børn og voksne. særlig hvis alle børn er omkring 1 år, og dermed har brug for hjælp til 
alt” 
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• ”Det er fint, når det er i kortere perioder - f.eks. ved sygdom eller ved overlap mellem et barn 
stopper og et nyt kommer. 

• ”Det giver fin mening at der i perioder er 5 børn ved dagplejen, når det er en voksen barnet 
kender, eksempelvis fra legestue.” 

• ”Det er min erfaring at 5 børn i perioder kan være okay, men hvis det var fast, ville det være 
for stressende for dagplejemoderen og dermed give dårlig kvalitet af pasningen. Det kommer 
også meget an på alderen af de andre børn - 5 helt små børn er en større udfordring end 2 
små og 3 store.” 

Flere forældre skriver også, at børnegruppens sammensætning har betydning for om det er i orden 
med 5. barn, fx: 

• ”Det er alt for mange børn og vi kan mærke det de dage der har været et barn i 
gæstedagpleje. Det har dog nok også noget med børnegruppens alder at gøre de er relativt 
små, det kunne bedre gå hvis alle børnene var +2” 

• "Det kommer meget an på alderen af børnene, da de oftest vil have større krav til 
opmærksomhed og/eller er mindre individuelle jo yngre de er.” 

• ”Max antal børn skal være afhængig af hvordan børnenes trivsel er. Er det "lette" børn kan der 
godt være 5 børn, men er der mere krævende børn blandt gruppen, skal max antal være 
mindre end 5” 

En håndfuld forældre beskriver negative oplevelser for deres børn, når der er 5 børn, fx: 

• ”Synes det var stressende for vores barn, og dagplejen, de gange der var 5 børn, gik ud over 
kvaliteten” 

• ”Der er ikke samme overblik, når der er 5 børn.” 

En anden håndfuld forældre, skriver, at de ikke har oplevet problemer med 5. barn, og at der også kan 
være positive ting ved, at der er 5 børn, fx: 

• ”Vi har ikke oplevet at der har været problemer med 5 børn.” 

• ”Somme tider kan det være en fordel med flere børn så børnene har flere "venner" 

Og nogle forældre mener, at det kommer an på den enkelte dagpleje/private børnepasser, fx: 

• Nogle dagplejere vil sikkert kunne magte det, mens det for andre ville være for mange. 

• Synes det kommer MEGET an på den voksne som er hos børnene. Er personen rummelig og 
kærlig nok til alle 5, ser jeg intet problem. 
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Metode 

Indsamlingsperiode 
Spørgeskemaundersøgelsen om forældrenes valg af dagtilbud til de 0-2-årige er 
gennemført af Epinion for FOA i perioden 19. december 2019 til 14.januar 2020.  

Indsamlingsmetode 
Data er indsamlet i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i Epinions Danmarkspanel. 

Målgruppen 
Undersøgelsens målgruppe er forældre, der har børn i alderen 0-5 år. 
Dette delnotat omhandler 5. barn i dagpleje og private pasningsordninger. Spørgsmålene 
om dette er stillet for forældre, der enten har børn i dagpleje/private pasningsordninger, 
tidligere har haft det eller som ønsker disse dagtilbud til deres 0-2-årige børn, der endnu 
ikke er startet i dagtilbud.      

Antal besvarelser 
I alt har 1.011 forældre deltaget i undersøgelsen. Af dem har 549 har børn i alderen 0-2 år 
(46 %) og 692 børn i alderen 3-5 år (69 %). 230 respondenter har både børn i alderen 0-2 år 
og 3-5 år, derfor summerer tallene ikke til 100 procent. Hvis respondenten har flere børn i 
alderen 0-5 år, har de svaret ud fra deres yngste barn. 
 
Dette notat er baseret på svar fra 419 forældre, der enten har eller tidligere har haft børn i 
kommunal dagpleje eller som ønsker dagpleje, når deres 0-2-årige skal starte i dagtilbud. 
Og fra 96 forældre, der enten har eller tidligere har haft børn i private pasningsordninger, 
eller som ønsker privat pasningsordning, når deres 0-2-årige barn skal starte i dagtilbud. 

Se antal besvarelser i noten til hver figur. Da der på nogle spørgsmål er få respondenter, er 
svarene angivet både i procent og i antal respondenter. Antal respondenter er markeret 
med (n=tal) i figurerne. 

Vægtning af data 
Der er ikke anvendt vægtning af data. 
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