
Anordning om et loft over, hvor mange små børn en 
pædagogisk medarbejder kan stå alene med

Formål og område

§ 1. Formålet med denne anordning er at forhindre, at pædagogisk medarbejdere i 
børnehaver og vuggestuer er alene med store børnegrupper, da det er urimeligt over for 
medarbejderen og børnene, der ikke får den nødvendige voksenkontakt, hvilket ifølge 
internationalt anerkendte undersøgelser kan skade deres personlighedsudvikling. 

§ 2. Reglerne i denne anordning gælder for kommunale dagtilbud og selvejende dagtilbud, 
der har driftsoverenskomst med Randers Kommune, og hvis målgruppe er børnehave- 
eller vuggestuebørn.

Et loft over, hvor mange små børn en pædagogisk 
medarbejder kan stå alene med

§ 3. En pædagogisk medarbejder må ikke være alene med en børnegruppe på mere end 6 
børnehavebørn eller 3 vuggestuebørn i tidsrummet kl. 8-16. 

Stk. 2. Hvis børnegruppen består af både børnehavebørn og vuggestuebørn, anvendes 
reglen i stk. 1 om en øvre grænse på 6 børnehavebørn, idet et vuggestuebarn i den 
sammenhæng skal tælle som 2 børnehavebørn.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 kan fraviges ved pludseligt opstået medarbejderfravær. Er en 
medarbejder fraværende i mere end en dag, kan det ikke begrunde en fravigelse af reglen 
i stk. 1.

Stk. 4. I stk. 1 skal der ses bort fra situationer, hvor der er to eller flere pædagogiske 
medarbejdere, men en eller flere medarbejdere kortvarigt har forladt børnegruppen.

Stk. 5. Børn- og skoleudvalget kan fastsætte regler, der præciserer, hvordan stk. 1 skal 
anvendes. 

§ 4. Forældrebestyrelsen, dagtilbudslederen eller den pædagogiske leder kan ikke 
beslutte, at dagtilbuddet skal leve op til reglen i § 3, stk. 1 ved at ændre på fordelingen 
mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Dispensationsmuligheder

§ 5. Der kan ses bort fra reglen i § 3, stk. 1, hvis det er pædagogisk-fagligt begrundet. 
Børn- og skoleudvalget kan fastsætte nærmere regler herom. 

Stk. 2. Finder en pædagogisk medarbejder eller en forældremyndighedsindehaver, at 
reglen i stk. 1 anvendes uden den fornødne pædagogiske og faglige begrundelse, kan hun 
klage til børn- og skoleudvalget, der behandler klagen på et møde. Klageren kan vælge at 
være anonym.

§ 6. Børn- og skoleudvalget kan på et møde beslutte, at en forældrebestyrelse for et 
kommunalt eller selvejende dagtilbud får lov til at se bort fra reglen i § 3, stk. 1. 



Stk. 2. Børn- og skoleudvalget kan kun træffe beslutning om en dispensation efter stk. 1 
på grundlag af en begrundet anmodning indsendt af forældrebestyrelsen og efter høring af 
medarbejderne i det relevante MED-udvalg. 

§ 7. Børn- og skoleudvalget kan fastsætte generelle regler om mulighederne for 
dispensation fra reglen i § 3, stk. 1.

Inddragelse af forældre og medarbejdere 

§ 8. Mindst en gang om året beslutter forældrebestyrelsen efter en grundig høring af og 
drøftelse med medarbejderne i det relevante MED-udvalg, hvordan reglerne i denne 
anordning skal udmøntes. 

Ikrafttræden

§ 9. Reglerne i denne anordning træder i kraft to måneder efter byrådets vedtagelse.


