
Velfærdslisten: Pædagoger skal ikke 
være alene med store børnegrupper 
Hvad handler sagen om?
En undersøgelse viser, at fire ud af ti pædagoger i Randers Kommune inden for det 
seneste år har stået i en situation, hvor de stod alene med så mange børn, at de oplevede, 
at det var uforsvarligt eller decideret farligt. Det er uacceptabelt, mener Velfærdslisten, der 
derfor foreslår, at forvaltningen skal undersøge, om der inden for gældende økonomiske 
rammer kan indføres et loft over, hvor mange små børn en pædagogisk medarbejder kan 
stå alene med. Står det til Velfærdslisten, skal loftet indebære, at en pædagogisk 
medarbejder ikke må være alene med en børnegruppe på mere end 6 børnehavebørn 
eller 3 vuggestuebørn i tidsrummet kl. 8-16.

Sagsfremstilling
I februar og marts 2017 undersøgte Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
(BUPL), hvor lang tid den enkelte pædagog er alene med store børnegrupper. 

Undersøgelsen i Randers Kommune viser: 

• 74 % af de adspurgte pædagoger svarer, at de på en tilfældig dag i februar eller marts 
oplevede at være alene med den samlede børnegruppe. Godt halvdelen af dem var 
alene i mere end en halv time. Pædagogerne var på denne dag i gennemsnit alene med 
en børnegruppe, der svarer til 16 børnehavebørn  

• 82 % oplever på en tilfældig dag, at de i maksimalt fire timer er tre medarbejdere (eller 
flere) på stuen. 18 % svarer, at der altid kun er tilknyttet færre end tre medarbejdere på 
deres stue 

• 39 % af de adspurgte 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

• I undersøgelsen spørger BUPL pædagogerne om, om det er planlagt, at de skal være 
alene med den samlede børnegruppe mellem kl. 8 og 16. Hertil svarer 68 % af de 
adspurgte pædagoger i Randers Kommune, at de er planlagt alene. Af alle adspurgte 
svarer 46 %, at de er planlagt alene i mere end en time om ugen

• 47 % svarer, at de dagligt eller flere gange om ugen ikke har tid til nærvær til det enkelte 
barn på grund af personalemangel

I Velfærdslisten kommer resultatet ikke bag på os. I Randers Kommune er der nemlig så få 
pædagoger og medhjælpere til at drage omsorg for vores børn i vuggestuerne og 
børnehaverne i Randers Kommune, at det ifølge anerkendte forskere kan skade børnenes 
udvikling. 

Ifølge The American Academy for Pediatrics bør en voksen maksimalt tage sig af tre børn 
under 2 år. De bør maksimalt tage sig af fire børn mellem 2 og 3 år og maksimalt tage sig 
af syv børn mellem 3 og 4 år. Overholdes disse normeringer ikke kan børnenes 



personlighedsudvikling tage skade. The American Academy for Pediatrics anbefaler også, 
at børnene hovedsageligt passes af uddannet personale.

I Velfærdslisten arbejder vi for, at der skal være så mange pædagoger og medhjælpere i 
børnehaver og vuggestuer, at vi er sikre på, at børnenes personlighedsudvikling ikke lider 
skade, fordi der er for få voksne. Derfor arbejder vi for, at Randers Kommune indfører en 
personalenormering, der svarer til The American Academy for Pediatrics’ anbefalinger. 

Vi anerkender, at der i budgettet for 2017 er tilført en del penge til børneområdet. 
Desværre er det ikke nok til at sikre, at der ikke er risiko for, at børnenes 
personlighedsudvikling kan tage skade. 

Vi noterer os imidlertid, at der lige nu ikke er flertal for at tilføre børnene flere penge. 
Desværre!

På baggrund af BUPL’s undersøgelse af pædagogers alenetid mener vi, at byrådet bør 
sikre, at de tilførte midler også bruges til at sikre flere voksne til børnene. 

Derfor foreslår vi, at byrådet beder forvaltningen om at undersøge, om vedlagte forslag til 
en anordning, der sætter et loft over, hvor mange små børn en pædagogisk medarbejder 
kan stå alene med, kan gennemføres inden for den gældende økonomiske ramme. Hvis 
den kan det, foreslår vi, at forslaget sendes til høring hos medarbejderne (via MED-
systemet) og forældrebestyrelserne. 
 
Det vedlagte forslag indebærer blandet andet:

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

- at loftet kun kan fraviges, hvis en medarbejder pludseligt bliver syg - og maksimalt i en 
dag

- at medarbejderne skal inddrages mest muligt
- at en leder ikke kan beslutte, at dagtilbuddet skal leve op til loftet ved at skære ned på 

antallet af uddannede medarbejdere
- at en forældrebestyrelse i særlige tilfælde kan bede børn- og skoleudvalget om lov til at 

dispensere fra reglen
- at der kan ses bort fra loftet, hvis det er pædagogisk-fagligt begrundet
- at dagtilbuddene får to måneder til at indrette sig efter de nye regler

Indstilling
Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter: 

- at forvaltningen skal undersøge, om vedlagte anordning, der indebærer, at en 
pædagogisk medarbejder som hovedregel ikke må være alene med en børnegruppe på 
mere end 6 børnehavebørn eller 3 vuggestuebørn i tidsrummet kl. 8-16, kan 
gennemføres inden for gældende økonomiske rammer

- at vedlagte anordning sendes til høring hos medarbejderne (via MED-systemet) og 
forældrebestyrelserne, hvis anordningen kan gennemføres inden for gældende 
økonomiske rammer

- at byrådet tager stilling til, hvad der skal ske, hvis vedlagte anordning ikke kan 
gennemføres inden for gældende økonomiske rammer 


