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Tre ud af fire pædagoger er alene med den samlede børnegruppe
BUPL har i april 2016 gennemført en alenetidsundersøgelse blandt alle medlemmer på 0-5
års området. Undersøgelsen viser, at1:
-

-

Tre ud af fire pædagoger på en tilfældig dag i april var alene med den samlede
børnegruppe.
Fire ud af ti pædagoger har inden for det seneste år stået i en situation, hvor de
oplevede, at det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de var alene med den
samlede børnegruppe.
Ni ud af ti pædagoger oplever at stå alene med det pædagogiske ansvar for en
børnegruppe.

Alenetid på en tilfældig dag
75 pct. af pædagogerne var på en tilfældig dag i april alene med den samlede børnegruppe.
Pædagogerne var i gennemsnit alene med en børnegruppe på 172 børn. 56 pct. var alene
med børnegruppen i mere end 30 minutter. De eksempler, pædagogerne nævner, er blandt
andet, at de er alene med en større gruppe børn på legepladsen, at de er alene i forbindelse
med sygdom, og at de er alene med børnene i ydertimerne.
Ofte ved eksempelvis sygdom… sidst på eftermiddagen, hvor personalet må prioriteres
andre steder i institutionen – i vuggestue som ofte.
Legeplads. Kollega måtte hjælpe barn, der havde slået sig.
Jeg var alene med børnegruppen fra kl. 14, hvor vi kom ind fra legepladsen til de alle blev
hentet mellem kl. 15-17. Jeg havde vikar på stuen om formiddagen, men hun var nødt til at
hjælpe på en anden stue, hvor der også manglede personale. Jeg havde selvfølgelig travlt
med at sørge for frugt, sætte børnene i gang med aktiviteter efterfølgende og løse små
konflikter på en ikke særlig tilfredsstillende måde.
Er dagligt alene med forskellige børnegrupper. Vi er kun 3 til at varetage 43 børn, og er
derfor nødt til at dele os ud i de forskellige rum.
De pædagoger, der har stået alene med en ren vuggestuegruppe3, stod i gennemsnit alene
med en gruppe på otte børn.
Er alene fra 8.30 til 9 hver morgen med op til 11 vuggestuebørn. Vi kan ikke få
arbejdsplanen til at hænge sammen på andre måder pga. for få hænder.
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Resultaterne er baseret på besvarelser fra de medlemmer, der arbejder i kommunale og selvejende institutioner. Besvarelser
fra medlemmer ansat i private institutioner er udeladt (drejer sig om 220 besvarelser), da de kan skævvride resultaterne. Det
betyder, at respondentgruppen er mindre end det, der fremgår i bilaget. Det er ikke muligt at beregne en præcis svarprocent for
denne respondentgruppe, da vi ikke kender til antallet af medlemmer, ansat i en privatinstitution, i vores målgruppefil.
Svarprocenten kan således både være højere, lavere eller det samme end den svarprocent, der fremgår i bilaget.
2
Gennemsnittet er vægtet, således antallet af 0-2 årige børn tæller dobbelt.
3
Drejer sig om I alt 950 pædagoger, der har været alene med en ren vuggestuegruppe.
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Uforsvarlige situationer
39 pct. af pædagogerne har i løbet af det seneste år stået i en situation, hvor de oplevede, at
det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de var alene med den samlede børnegruppen. 53
pct. oplever ugentligt eller oftere at stå i sådan en situation.
De fleste nævner situationer på legepladser hvor:
1) Det kan være svært/umuligt at overskue hele legepladsen, hvis man er alene med
mange børn.
2) Man efterlader børnegruppen alene, hvis et barn slår sig eller skal skiftes.
I situationer på legepladsen, hvor vi er to, den ene må gå ind for at hjælpe et barn og
du dermed står alene med de resterende 45 børn. Og håber der ikke sker noget, hvor
der "burde" være en ekstra voksen.
På stuen er der børn inkluderet med særlige behov, og der er flere børn med
bel som man er nødt til at gå fra med og skifte, selv om man er alene
Herudover peger pædagogerne på, at det er svært at overskue alle situationer, når man er
alene med børn fordelt på flere rum, at man efterlader børn alene, hvis et barn skal skiftes,
man skal hente mad/frugt eller hente børn, der vågner.
Sidst beskriver pædagogerne det som uforsvarligt at være alene med udad reagerende børn,
som skaber konflikter og har brug for at blive 'mandsopdækket'.
Alene med det pædagogiske ansvar
89 pct. af pædagogerne oplever at stå alene med det pædagogiske ansvar for en
børnegruppe. Heraf oplever 74 pct. at stå alene med det pædagogiske ansvar flere gange
om ugen eller dagligt.
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Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 12.-25. april. 5.186 medlemmer har deltaget i
undersøgelsen. Herudover har 792 medlemmer kun har besvaret dele af undersøgelsen. Det
giver en samlet svarprocent på 31 pct. De delvise besvarelser indgår dog ikke i rapporten.
Repræsentativitet
Som det fremgår af tabellerne herunder, er undersøgelsen repræsentativ i forhold til køn og
alder, når det holdes op i mod vores målgruppefil.
Svarprocent på landsplan
Undersøgelsen er sendt til:
Fuldstændige besvarelser:
Svarprocent:

19.494
5.185
27 pct.

Fordeling af køn
Målgruppe
Mand
Kvinde
Total

6 pct.
94 pct.
100 pct.

Respondenter
5 pct.
95 pct.
100 pct.

Fordeling af alder
Målgruppe
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-64 år
65+
Total

9 pct.
28 pct.
30 pct.
26 pct.
6 pct.
0 pct.
100 pct.

Respondenter
8 pct.
26 pct.
30 pct.
29 pct.
6 pct.
0 pct.
100 pct.

Yderligere information – kontakt:
Camilla Hjort Weber: 41 72 39 16, chw@bupl.dk
Luane Knudsen: 61 95 99 37, lkn@bupl.dk
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