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FORMÅLET MED DENNE UDGIVELSE
Med dette hæfte leveres incitamenterne til at fortsætte kampen for minimumsnormeringer
i børnehøjde med fortællinger, forskning og data fra virkelighedens dagtilbud. Læseren, og
især politikeren, skulle gerne efterlades med en klar forståelse af, hvorfor vi ikke er i mål, trods
indførelsen af loven om minimumsnormeringer i 2024.
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KAMPEN FOR AT FÅ BØRNENE PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen opstod som en steppebrand på tværs af landet. En af
gnisterne, der tændte den aktivistiske ild, var en modstridende oplevelse af, at vores børns virkelighed
lå meget langt fra det billede daværende børne- og socialminister tegnede med tallene fra Danmarks
Statistik i hånden. Tal der, desværre, fortsat lægger et tykt røgslør ud over vilkårene i virkelighedens
dagtilbud.
OG HVEM ER VI? Vi er helt almindelige forældre, der har demonstreret i 2,5 år og råbt “Hvor er der en
voksen?”. Og det bliver vi ved med indtil Danmarks lov om minimumsnormeringer garanterer ALLE
børn en minimumsstandard for voksenkontakt på institutionsniveau.
VI ER NÅET ET STYKKE VEJ - MEN ER LANGT FRA I MÅL

Eksperter har advaret om omsorgssvigt af vores børn i mange år forud for forældreopråbet. Vi forældre
har dog ulykkeligvis vist samfundet blind tillid og afleveret vores børn. Men eksperternes alarmerende
ord blevet hørt! Vi forældre indtog gaderne i 2019 i mere end 57 byer med 80-100.000 demonstranter
for at vække politikernes opmærksomhed.
Christiansborg vågnede, og skruer vi tiden frem til 2021, er udformningen af loven om minimumsnormeringer i høring. Men kampen er ikke slut endnu - for de penge regeringen tildelte, har dikteret
lovgivningen og det er ikke bare utilstrækkeligt, men også misvisende.

“ Staten har givet papirsnormeringer og en historisk lov,
som sætter prop i besparelser. Nu skal kommunerne skabe
gennemsigtighed for de reelle normeringer i den enkelte
institution. Minimumsnormeringer skal fremskyndes, gælde for alle institutioner og betragtes som en bund – ikke et
loft”

“

Børn er afhængige af, at vi passer godt på
dem, mens forældrene er på arbejde. Der betyder, at forældrene skal kunne gå trygt på arbejde, uden dårlig samvittighed og uden at blive
stressede over, om deres børn har det godt og
ikke bliver omsorgssvigtede, mens de er væk.”
SUSAN HART, psykolog og forsker (Tale ved HvorErDerEnVoksen
demonstration, København, d. 22 november 2019)
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MARIE BLØND (talsperson for #HvorErDerEnVoksen)

RØGSLØR! PAPIRSNORMERINGER DÆKKER OVER VIRKELIGHEDEN

Landets nuværende normeringsopgørelse er ikke retvisende. Tallene bygger på Danmarks Statistiks
beregninger og de er fra børnenes perspektiv fejlagtige, fordi de medregner vikaren, lederen, den langtidssygemeldte og pædagogens administrative arbejde. Altså voksne, som børnene hverken kan se
eller mærke, fordi de kun findes på papir! Det kalder vi papirsnormeringer. Det ser godt ud på papiret,
men gælder ikke i børnehøjde, ude på gulvet i institutionerne. Og det skaber et røgslør, der dækker
over virkeligheden - en virkelighed vi alle har ret til at kende, uanset hvordan den ser ud!
Danmarks Statistik erkender selv, at deres tal ”ikke siger noget om virkeligheden på blå stue” (Danmarks

-5-

VIRKELIGHEDENS DAGTILBUD 2.0

#HVORERDERENVOKSEN

REELLE NORMERINGER & FORÆLDREBERETNINGER FRA LANDETS KOMMUNER

Statistik, d. 5 april 2019). Som konsekvens kommer børnene ikke til at mærke ambitionen om 1:3
i vuggestuen og 1:6 i børnehaven, med de nuværende beregninger - Dette på trods af, at mange
politikere og forældre bildes ind, at problemet er løst.
GENNEMSIGTIGHED OM REELLE NORMERINGER

Forældrebevægelsen kræver en beregning, der er tættere på virkeligheden og skaber gennemsigtighed. De officielle normeringstal skal reflektere børnenes reelle voksenkontakt!
I Fredensborg kommune er der udviklet en metode - omsættertabellen - til at beregne de
reelle normeringer i det enkelte dagtilbud. Den er ikke uden forbehold, men kommer trods alt
langt tættere på virkeligheden. Ved brug af modellen har vi udregnet de reelle normeringer i over
20 kommuner, som vi afslører her i hæftet. Forskellen er slående og i den grad mærkbar ude på
stuerne. Alle kommuner burde anvende denne eller en tilsvarende regnemetode, som supplement
til Danmarks Statistiks normeringstal. Det ville give gennemsigtighed og et bedre fundament for en
dialog om, hvordan vi skaber en tryg hverdag for alle børn.
PENGENE SKAL UD TIL HVER ENKELT BARN

Loven fra 2021 er udformet, så den ikke stiller krav om minimumsnormeringer på institutionsniveau, men derimod på kommunalt niveau. Kommunerne kan derfor frit omfordele de afsatte midler,
så nogle institutioner overses. Det er under al kritik! For selv i de mest velfungerende dagtilbud lider
børn og voksne under nutidens normeringer.
Minimumsnormeringer er en bund og ikke et loft og må ikke forveksles med sociale normeringer,
der løfter socialt udsatte institutioner og børnegrupper. De institutioner, der har brug for at få tilført
ekstra normeringer, skal naturligvis have det, men sociale normeringer skal lægges oveni minimumsnormeringer og ikke indregnes i opgørelsen.

HVORDAN SER VORES BØRNS VIRKELIGHED SÅ UD LIGE NU?

Det kan være svært at få svar på, når normeringen ikke opgøres korrekt. Men de reelle normeringer
her i hæftet tegner et billede af, at vi er nærmere 1:5 for vuggestuer og 1:10 for børnehaver. For at
vise virkeligheden bag papirsnormeringerne, har forældre fra hele landet delt hjerteskærende vidnesbyrd fra deres børns dagtilbud1. Det viser med al tydelighed, at der ikke er tale om ét broddent
kar eller én dårlig økonomi i en enkelt daginstitution, men at børn og personale landet rundt lider
under nutidens normeringer.
Forældrenes beretninger er inddelt i afsnit, der hver især skildrer konsekvenserne af de dårlige
normeringer. Det er udklip fra en virkelighed, der ikke bør finde sted i den danske velfærdsstat. Men
det gør den! Og det er ikke let læsning, men det er nødvendigt.

1 Dette hæfte er baseret på udvalgte forældreberetninger fra 67 af landets 98 kommuner. Det er et udpluk - der er
mange flere. Nogle kommuner er ikke repræsenteret i hæftet, da beretninger ikke er indsamlet systematisk. Det er ikke
ensbetydende med, at problemet ikke forefindes i alle kommuner. Derfor bør lokale politikere ikke læne sig tilbage, men
anse problematikkerne med dårlige normeringer som landsdækkende. Nogle kommuner er omvendt repræsenteret flere
gange. Det skyldes at historierne belyser forskellige aspekter af konsekvenserne ved dårlig normering. Det skal derfor
ikke nødvendigvis ses som ensbetydende med, at problemet i disse kommuner er større, sammenlignet med landets
øvrige kommuner.

FORÆLDREBEVÆGELSEN PÅPEGER DERFOR FØLGENDE ANBEFALINGER:

•

Minimumsnormeringer skal være gældende i hver enkelt daginstitution i kommunen - Behov for yderligere normering i institutioner lægges oveni minimumsnormeringer.

•

Som supplement til Danmarks Statistiks tal, beregnes normeringer på institutionsniveau
med omsættertabellen (eller en mere retvisende model) og offentliggøres.

•

Pædagogandelen for den enkelte institution offentliggøres.

•

Institutioners tilsynsrapporter offentliggøres.

KÆRE POLITIKER, HVOR BØRNEVENLIG ER DIN KOMMUNE?

Kommunalvalget 2021 og tiden herefter bliver afgørende for børnene. For lige nu, landet over, befinder de sig i utrygge situationer, som har langsigtede konsekvenser for deres udvikling (Aarhus
Universitet 2019). Samtidig har vi et pædagogisk personale, der kæmper en daglig kamp, og alt for
ofte vælger at forlade faget, da vilkårene ikke tillader dem at yde den omsorg, der er så afgørende
for vores små børn. Fremtiden ser ud til at byde på færre fagpersonale og et stigende børnetal. Nu
er det op til de lokale politikeres indsats om alle børn i deres kommune reelt skal mærke 1:3 og
1:6 - minimumsnormeringer i børnehøjde.
SMAGSPRØVE PÅ EN MULIG FREMTID

I 2020 fik vi et glimt ind i en mulig fremtid med gode normeringer. Grundet covid-19 restriktioner
og færre børn i dagtilbuddene, var det pludselig muligt at have mindre børnegrupper med faste
voksne - og det blev tydeligt afspejlet i vores børns trivsel (Aarhus Universitet, DPU 2021). Det
giver stof til eftertanke!
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SÅ KÆRE POLITIKER

LÆS BØRNENES
HISTORIER
DET ER DET MINDSTE,
VI KAN GØRE FOR DEM...
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Man forventer, som et minimum, at børn i danske daginstitutioner bliver klædt varmt på, får
hjælp til at blive tørret efter toiletbesøg, får skiftet deres ble og bliver lagt til at sove, når de
er trætte. Men dette minimum kan være svært at opretholde med nutidens normeringer. Der
er talrige eksempler på, at basal omsorg bliver nedprioriteret, glemt eller overset, når der
ikke er voksne nok. Det er i strid med dagtilbudsloven, hvor børn er sikret retten til omsorg
og varetagelse af deres trivsel.

MANGEL
PÅ BASAL OMSORG

“ Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene
give børn omsorg og understøtte det enkelte
barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og
bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”

DAGTILBUDSLOVEN §7, stk. 2

Det er ikke svært at forestille sig, hvad det gør ved et barn, når det ikke bliver mødt i dets
basale behov. Og hvad det gør, når det svigt bliver gentaget gang på gang. Ifølge Socialstyrelsen defineres fysisk omsorgssvigt ved ”ikke at give barnet tilstrækkelig ernæring,
tøj eller gode hygiejniske forhold” (Socialstyrelsen 2017). Og det er netop den virkelighed
mange forældre er vidne til i deres barns dagtilbud.

FORÆLDREFORTÆLLINGER
HORSENS KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Min pige på 11 mdr. har behov for to lure i løbet af dagen. Dette giver hun selv tydeligt udtryk for, når hun
er hjemme. Men i vuggestuen får hun tit kun en, fordi der ikke er personale nok om formiddagen til, at hun
kan blive puttet.
RINGSTED KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min datter, som blev 4 år i juni, havde i sidste uge fået dårlig mave i børnehaven og havde kommet til at
lave i bukserne. Hun henvender sig til en voksen, som rækker hende hendes skiftekasse og går videre til
en anden opgave. Min datter kunne ikke finde et par rene underbukser, så hun hiver de klamme på igen.
Da hun bliver hentet fortæller hun at hun har lavet i bukserne og vi konstaterer hun har indtørret afføring i
alle revner og sprækker og ned af benene. Hun kan ikke fortælle hvem der hjalp, for pt. kører institutionen
med skiftende vikarer.
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DRAGØR KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Vi har hentet vores 2-årige fra vuggestuen, hvor han havde så indtørret lort i bleen, at han havde blødende hud i numsen efter at være blevet vasket nænsomt derhjemme. Det var nogle
smertefulde dage for ham efterfølgende, indtil det var helet.

FORÆLDREFORTÆLLINGER

VEJLE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

2 gange på 14 dage har jeg oplevet at finde min søn sovende på toilettet, med bukserne
nede om anklerne. Ingen voksne har vidst at han sad der og sov, og derfor heller ikke hvor
længe. Den ene gang havde han fået tisset ved siden af, og havde derfor også tis på bukserne.
I november er børnene på legepladsen, da jeg henter min søn. Han har flyverdragt på, og da
vi skal gå hjem beholder han bare tøjet på, og vi går de 10 min hjem til os. Han giver undervejs udtryk for, at han fryser- så vi skynder os lidt hjem i varmen. Da vi tager flyverdragten
af, ser jeg at han indenunder kun har t-shirt på, og ydermere har han tisset i bukserne og
er våd fra livet og ned - alt i alt fuldstændig gennemkold! Ingen voksne havde hjulpet min
3-årige med at vurdere at han skal have trøje på i november, og ingen voksne havde set. at
han rendte rundt med vådt tissetøj.
Jeg har kæmpe respekt for pædagogerne i børnehaven, og jeg ved at de gerne vil gøre det
godt, men jeg har ondt i maven over, at der ikke findes et bedre alternativ for mine børn. I
2021 skal institutionen spare 36.000 i 2022 skal de spare det dobbelte- hvordan hænger det
sammen med at kommunen har fået penge til minimumsnormeringer?!
HELSINGØR KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBØRN

Mine børn har ofte helt forkert og manglende tøj på til vejret - ingen hue/ hals/ varm trøje om
vinter eller gummistøvler i 25 grader og sol! Min datter fortæller, at ofte, når hun er på toilettet
og kalder for hjælp, kommer der ingen.

“

53%

af psykologerne oplever,
at mistrivslen blandt børn har været stigende
gennem de år, hvor de har arbejdet med børn i
dagtilbud”
DANSK PSYKOLOG FORENING 2019:5

FREDERIKSBERG KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Jeg henter min dreng fra vuggestuen forleden dag. Jeg undrer mig over at han har en meget
tung tisseble på da han bruger ikke ble længere og har ikke gjort det i nogle måneder. Jeg
spørger stuepædagogen. Hun siger meget ærligt at hun har været alene med 7 vuggestuebørn og derfor ikke har kunnet tilbyde min søn at hjælpe ham på toilettet.
Jeg går derfra med rigtig dårlig smag i munden og faktisk er jeg vred. Ikke vred på personalet, jeg ved de gør en kæmpe indsats, men på de elendige forhold jeg dagligt oplever.
HJØRRING KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Normeringen i min søns børnehave er frygtelig. Heldigvis har vi indrettet os sådan, at vi kan
bruge børnehaven som “legeaftale” - altså er han hjemme som han lyster. Jeg opsagde mit
job som sygeplejerske, fordi jeg ikke vil have mine børn i institution mange timer om ugen,
under de vilkår der er.
Min søn er i foråret 2020 knap 4 år, og vi har brugt nedlukningen til at forsøge os med at
komme af med bleen. Han var SÅ klar. Ingen uheld med afføring og meget få med tis.
Min søn vender stolt tilbage til børnehaven uden ble på. Jeg finder personalet og orienterer
om den nye situation, at han skal påmindes og spørges, men stort set er selvkørende ift.
toiletbesøg og ingen uheld har (dog hjælp til at tørre selvfølgelig). Jeg viser min søn klokken
på toilettet, som man ringer på når man er færdig og har brug for voksenhjælp. Han er helt
ok med det.
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“

63%

af medarbejderne oplever
dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne
yde tilstrækkelig omsorg”
BUREAU2000, 2020:5
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FORÆLDREFORTÆLLINGER

Dagen efter har min søn haft uheld med afføring. Jeg spørger en voksen omkring situationen
og hun fortæller, at en anden voksen godt nok nævner, at han skulle have bedt om hjælp
på et tidspunkt, men ikke kan forlade det hun er i gang med. Hun beder ham derfor gå på
toilettet selv. Hun får ikke lige fulgt op efterfølgende og pædagogen jeg taler med ved afhentning, finder ham med afføring i bukserne. Jeg spørger min søn, som fortæller, at han ikke
kunne få regnbukserne ned og at han prøvede at få hjælp, men “de voksne sagde jeg skulle
selv, for et andet barn græd”. Han blev meget flov over sit uheld og kunne ikke finde en
pædagog “som jeg kender”, og han undlod derfor at sige noget til de fremmede vikarer. Ingen ved rigtigt hvor længe han gik med det. Min søn har siden den dag ikke ville lave afføring
i børnehaven og holder sig til han kommer hjem. Det er nu knap et år siden.
FREDERIKSSUND KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Det er fredag og klokken er 15:30. Jeg henter min datter på 2,5 år i børnehave. Du læste rigtigt - hun blev sendt i børnehave, allerede da hun var 2 år og 4 mdr. Jeg henter min datter og
haster i svømmehallen, da vi skal til svømning. Jeg hjælper hende af med tøjet og ser hendes
ble. Det er den ble hendes far gav hende på om morgenen kl. 6:30. Jeg véd at det var bleen
hjemmefra, da vi har skiftet ble størrelse og vi i børnehaven stadig har den gamle blestørrelse
liggende. De havde ikke glemt at skifte hende én gang den dag. De havde glemt at skifte
hende to gange, da proceduren er, at de bliver skiftet både før og efter lur. Jeg VÉD det ikke
er sløseri eller af uvilje at mit barn har gået med den samme ble fra 6:30-15:30, men jeg véd
at sådanne fejl sker i en travl hverdag, hvor ressourcerne sendes rundt i huset. Nogen tror
at andre har gjort det de skulle, men de er måske blevet hijacked til andre opgaver. Men det
græder i mig at vide, at det er overgået min lille mus, som i øvrigt er blevet smidt ALT for
tidligt af sted i børnehave - pga. mangel på vuggestuepladser.
VARDE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vi havde glædet os til at vores datter skulle starte i børnehave. Men vores håb for en god
start i børnehaven, varede kort.
Hver morgen i hele oktober, startede ud med at lede efter en voksen, vores datter var tryg
ved, det tog som regel 20 min før jeg kunne overdrage vores datter til en voksen, som kunne
vinke farvel.
På 3. dagen henter jeg min datter, der er dybt ulykkelig fordi hun har lavet i bleen, prøver at
finde en voksen, men kan kun finde en pædagog fra en anden gruppe end min datters. Da
jeg får hende skiftet ser jeg at der er afføring fra nakke og ned i støvlerne, samt at hun er
meget rød. Efter denne episode, har vi desværre oplevet flere gange, vores datter komme
hjem med afføring på tøjet, fordi hun har skidt igennem samt afføringsrester i bleen, numsen
osv. Dette har desværre sat sine spor i vores datter, der nu er blandt andet bange for toilettet
og undskylder hvis hun skider igennem bleen.
Jeg er i chok over det vi har oplevet, både som mor og som pædagog. Jeg ved hvordan en
presset hverdag føles og hvad den gør ved en, men har først nu oplevet hvordan det føles
som mor, når det går ud over ens barn.
KØBENHAVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg har oplevet i min søns børnehave, at børnene fik ble på, da der ikke var tid til at hjælpe
dem på toilettet. Jeg har også oplevet at børn sad og kaldte og kaldte på en voksen for at få
hjælp til toiletbesøget, men den voksne havde ikke tid, da der samtidig var børn der havde
brug for akut omsorg grundet fald eller andre ulykker. Jeg har oplevet at der sad en medhjælper med en hel stue. Dette var ofte hverdag, når klokken blev 13. Jeg har oplevet, at en
medhjælper skulle sørge for at en hel børnehavestue skulle på toilettet og have overtøj på
(det var vinter) og med dem ud på legepladsen, hvor der stod en anden medarbejder alene
med hele sin stue.
Jeg har oplevet meget mere end dette. Mine børn har oplevet endnu mere.
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“

Kommunerne har (...) igennem aftalen om
minimumsnormeringer fået midler til at ansætte
flere i dagtilbuddene (...)
Pengene burde altså være der, så hvad i alverden
sker der, når kommunerne i stedet for at investere på børneområdet svinger sparekniven? Det
virker helt tonedøvt når vi endelig har en regering, der prioriterer dagtilbudsområdet
”
KIM HENRIKSEN, sektorformand i FOA (fagbladet FOA 2021:22)
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Det er selvsagt, at der opstår farlige situationer, når børn ikke er under det fornødne opsyn. Forældre henter børn
med fysiske skader, og de voksne kan ikke fortælle, hvad der er sket, fordi de ikke så det. Hjernerystelser overses, og børn risikerer at ende i livsfarlige kvælningssituationer, når der ikke er voksne til at holde opsyn med dem.
Helt små børn er ladt alene, og større børn er kravlet over hegnet og har forladt institutionen. Der er også mange
eksempler på børn, der udviser sygdomstegn og utilpashed, der ikke spottes af de voksne. Børnene lider under
de kritisable forhold og forældretilliden lider under det!
I en rapport fra Dansk Psykolog Forening er psykologer fra dagtilbudsområdet blevet adspurgt omkring normeringens indvirkning på børns trivsel. Ved spørgsmålet om hvorvidt psykologerne har observeret forhold, hvor
der har været så få voksne, at det har haft negativ betydning for børns sikkerhed, svarer i alt 58 procent enten ”i
høj” eller ”i nogen grad” (Dansk Psykolog Forening 2019).
Hvorfor tillader vi, at vores børn overlades til så få voksne, at der let opstår situationer, hvor deres sikkerhed bliver
udsat? Mangelfuldt opsyn, altså at lade barnet være alene uden opsyn, kategoriseres ifølge Socialstyrelsen som
omsorgssvigt (Socialstyrelsen 2017). Og det er netop hvad forældrebevægelsen vil argumentere for er på spil - et
offentligt omsorgssvigt af de mindste borgere!
En bedre normering er den åbenlyse løsning på, at børns sikkerhed ikke bringes i fare. Det peger Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) på i deres forskningsoversigt over eksperimentelle forsøg med at
øge normeringen (VIVE 2014a:73). Indtil da må vi forældre bare holde vejret og håbe at vores børn kommer sikkert
igennem dagen, mens vi er afsted på arbejde.
Det er ikke svært at forestille sig, hvad det gør ved et barn, når det ikke bliver mødt i dets basale behov. Og
hvad det gør, når det svigt bliver gentaget gang på gang. Ifølge Socialstyrelsen defineres fysisk omsorgssvigt ved
”ikke at give barnet tilstrækkelig ernæring, tøj eller gode hygiejniske forhold” (Socialstyrelsen 2017). Og det er
netop den virkelighed mange forældre er vidne til i deres barns dagtilbud.

“ I formål for dagtilbud i Dagtilbudsloven står,
at børn i dagtilbud skal have et fysisk og psykisk børnemiljø der fremmer sundhed, trivsel og
udvikling og dermed indgår børnenes sikkerhed som en del af dette. Det overordnede ansvar
herfor tilskrives kommunalbestyrelsen som en
konsekvens af deres tilsynspligt og endvidere i
forhold til det daglige praktiske ansvar, lederen
af de enkelte dagtilbud samt de ansatte pædagoger.”
Dansk Center for Undervisningsmiljø med henvisning til Dagtilbudsloven §7
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PÆDAGOGBERETNING FRA DANSK DAGINSTITUTION

Jeg oplevede mange gange kun at være to voksne på arbejde. Det betød, at børnene ikke kunne få skiftet
ble og måtte vente. Det betød grædende børn - meget ulykkelige børn. Det betød episoder ved spisning,
hvor man måtte forlade et bord (kort) for at tage sig af noget andet. I de tilfælde var børnene alene i højstole som de i princippet kunne falde ned fra. De kunne ligeledes få mad galt i halsen, fordi der ikke var
opsyn med dem. Jeg oplevede, at man var alene udenfor med 14 vuggestuebørn. Det var ikke nemt at
tilgodese dem alle sammen. Nogle kunne ikke gå, men kravlede. Andre var utrygge og græd hele tiden,
mens nogle måske slog hinanden eller bed hinanden. Der kunne opstå farlige situationer, hvor de helt små
kravlede op på noget højt, mens man stod i den anden ende og hjalp et barn.
HALSNÆS KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Når jeg henter min søn i vuggestue ca. kl. 14:30-15, oplever jeg jævnligt at ét til flere børn sidder og spiser
alene. Det sker fordi der kun er én pædagog/medhjælper på stuen, som også skal skifte bleer og se til de
sovende børn. Jeg frygter, at et barn en dag bliver kvalt, uden at der er personale tilstede til at yde livreddende førstehjælp.
MIDDELFART KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min dreng på 4,5 falder ned fra en stol, og pædagogerne opdager det ikke før min dreng græder. Han fik
hjernerystelse af det. En måned senere falder han ude på legepladsen og slår hul i hovedet, pædagogerne
så det ikke, før han græd, og de andre børn måtte fortælle, hvad der var sket. Han skulle limes.
GLADSAXE KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Da jeg skulle aflevere min søn i vuggestuen kl. 9.30 stod en pædagog og var i gang med at tørre noget
opkast op. Hun fortalte mig, at der var en der havde kastet op, men de havde desværre ikke set, hvem det
var i al travlheden. De var 2 voksne til 12 vuggestuebørn.
NYBORG KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg oplever tit, at min søn kommer ret alvorligt til skade. Han er blevet brændt på brystet og fik slået sin
læbe, så hele hans ene halve side af hovedet var hævet i flere dage. Jeg var tosset! Men ingen pædagoger
kunne fortælle, hvad der var sket, for ingen havde set det eller hjulpet ham, eller kontaktet mig. Pædagogerne har for travlt og er ikke i stand til at lytte og holde øje med børnene. Ikke fordi de ikke vil, men nomineringen er ikke til det. Overvejede at få ham flyttet, men så er det bare andre problemer og han starter i
skole til sommer.
HERNING KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Jeg havde aftalt med vuggestuen, at jeg ville hente min søn, når han havde sovet middagslur, og sov han
stadig når jeg kom, så kunne jeg trille ham af sted i barnevognen.
Da jeg kommer siger den unge pædagogmedhjælper på 20 år, med himmelvendte øjne, at “ja jeg ved simpelthen ikke, hvad det er med ham i dag, han har hvert fald slet ikke sovet” Jeg spørger undrende om hvor
han er henne? Og han er stadig i barnevognen.... det undrer mig lidt må jeg sige. Det der undrer mig mere
er, at den unge pædagogmedhjælper stadig er alene på stuen og hun tydeligvist er presset. Jeg går ud for
at hente min dreng. Han ligger med opspilede øjne og har grædt meget! Barnevognen står i efterårssolen,
som er varm, han har en tyk trøje på og er puttet i en vintervoksi. Han havde det dårligt. Han havde lavet
lort i bleen og havde da for alvor haft brug for, at en VOKSEN havde været der til at høre hans råb om
hjælp!
Jeg kører direkte hjem uden at gå ind igen. Jeg er vred, ked af det, er bange for hvordan mit barn reelt har
det. Ydermere føler jeg mig magtesløs, og at jeg direkte har svigtet mit barn. Da jeg kommer hjem, ser jeg
at han har varmeknopper på hele kroppen, og han har feber.
Det er desværre ikke en enestående situation - desværre. Jeg kom aldrig til at stole på stedet igen.
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“ Normeringerne ligger på et historisk dårligt

niveau. 5 kommuner lever op til BUPL’s minimumsnormeringer i vuggestuen. 14 kommuner lever op til BUPL’s minimumsnormeringer i
børnehaven”
BUPL, d. 28 september 2018
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HØJE-TAASTRUP KOMMUNE, FORÆLDER VUGGESTUEBARN

Jeg føler mig magtesløs, skræmt, vred og frustreret. Jeg er både gået til lederen og kommunen, men intet sker. Jeg er ved at nå til det punkt, hvor jeg simpelthen ikke tør efterlade min datter dernede, hvilket påvirker mig ekstremt meget på mit job. For at få økonomien til at hænge sammen, er man jo nødt til at arbejde, men det er svært, når ens guld
ikke er glad. Jeg bebrejder på ingen måde pædagogerne. Jeg ved, de gør deres bedste,
men de kan umuligt være alle de nødvendige steder, når ikke de er flere hænder.

FORÆLDREFORTÆLLINGER

Følgende noter er skrevet af ren frustration hen over nogle måneder:
•

Min datter er endnu engang alene ved afhentning.

•

Kaos mandag morgen. Min datter endnu engang alene fundet. Hendes body sidder
helt forkert, og snoet ind i hendes lille skridt.

•

Min datter helt alene igen. Kommer hjem med ildrød numse.

•

Min datter er faldet og har slået sit ansigt. Ingen nævnte noget for os ved afhentning.

•

Min datter kommer hjem med zinksalve i bleområdet. Hun er allergisk og jeg har givet
en lægeerklæring.

•

Min datters drikkedunk er ikke blevet brugt. Så må man jo antage at hun ikke har fået
noget vand.

•

Min datter kommer hjem med en ridse i hele hovedet og øjet. Altså en ridse der går
ind i øjet, og ingen kan fortælle os, hvad der er sket.

•

Min datter findes på legepladsen af sin mormor, under en “stor” cykel, grædende.
Hun har grædt længe, da hendes øjne er helt røde og hævede og hun har snot ned
af tøjet. Mormor måtte lede over 10 minutter efter en pædagog.

•

Min datter sidder sammen med 4 andre børn, uden opsyn, udenfor. 2 af dem er i
gang med at tage tøjet af og de andre 2 slår på hinanden. Jeg selv og min svigermor
står sammen med børnene i 20 minutter, før der dukker en pædagog op.

•

Min datter har 5 gange kommet hjem med den samme ble, som hun blev afleveret
med. Det resulterede i, at vi en dag måtte på skadestuen grundet at huden var så
skadet.

•

Min datter er i udredning for laktoseintolerance, dette er der papir på fra lægen. De
“glemmer” at give hende laktose fri, så hun bliver rigtig syg.

•

De glemte at oplyse os omkring, at der var stafylokokudbrud i intuitionen, så vores
datter blev hårdt ramt og måtte næsten indlægges.

•

Op til 4 gange om ugen er der kun 1 pædagog nede på stuen, til mellem 10-17 børn.

•

Min datter fik sin finger i klemme i døren, dette blev ikke oplyst - det er, hvad jeg har
kunnet forstå ud af min datters begrænsede sprog.

•

Der er ingen kontrol på legepladsen, og jeg finder min datter næsten nøgen udenfor,
fordi hun har taget sit tøj af. Forklaring lød på, at de ikke kunne være overalt, men
hvordan kan en pige på 2 år nå at få hue, sko, flyverdragt og bluse af uden at nogen
opdager det?

•

Far og jeg henter vores datter, hun sidder efterladt i et rum der var klargjort til at blive
gjort rent, så alle tingene stod oppe på bordene. De ting kunne hun have fået ned
over sig. Alle dørene var lukkede. Godt vi kom på det tidspunkt. Jeg spørger pædagogen, hvorfor hun sidder derinde alene og hendes svar er: ”jeg vidste ikke, hvor hun
var, det var nok en af de andre forældre som har lukket døren op, så stikker hun jo
af.” Hvordan kan man ikke opdage at et barn er væk?
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ALBERTSLUND KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

I går da jeg hentede min datter fra børnehave, gik jeg derfra med en klump i maven. Den
her klump bestod af vrede, afmagt og dårlig samvittighed. Vrede over systemet. Afmagt
over ikke at kunne gøre noget. Og dårlig samvittighed overfor mit barn og de mennesker,
som passer på hende hver dag.
Klokken er ca. 14.30, da jeg ankommer for at hente min datter i hendes børnehave. Det
vil sige at det altså ikke er i ydertimerne, jeg henter. Alligevel bliver jeg mødt af én voksen
til omkring 15 børn inde på hendes stue. Det siger sig selv at støjniveauet er meget højt,
og jeg vader lige ind i en mur af kaos. Dette i sig selv er ikke unormalt. Jeg oplever ofte,
selvom jeg så vidt muligt undgår ydertimerne, at aflevere eller hente mit barn på en stue
med alt for mange børn til en enkelt voksen. Dette scenarie i sig selv giver mig altid sved
på panden, og en klump i maven på børnene og pædagogens vegne.
Da vi har sagt farvel og tak for i dag går vi ud i fællesstuen hvor jeg lige skal markere min
datter som hentet på børnehavens iPad. Der står en pædagog med den i hånden og leder
efter et tlf. nr. til nogle forældre, da der er en lille pige som er syg og skal hentes. Jeg sætter mig derfor på en stol og venter på at hun er færdig. Imens hun står og skal finde tlf. nr.
og ringe skal hun samtidig have overblikket over børnene inde i puderummet nogle meter
væk. Der opstår gråd inde i puderummet, og en pige kommer løbende ud med tårerne
væltende ned ad kindern,e fordi hun har tisset i bukserne. Det vil sige, at den her pædagog nu skal trøste pigen og hjælpe hende på toilettet, imens hun stadig skal have ringet
til forældrene til den pige, som er syg og skal hentes. Udover det er hun jo så selvfølgelig
nødt til at gå endnu længere væk fra puderummet, så børnene derinde er uden opsyn i
den tid, det tager. Hvordan skal hun på nogen som helst mulig måde kunne være 3 steder
på samme tid? Nej, det kan hun nemlig ikke og alligevel er det det, der forventes af hende
og mange andre hver dag.
Vi modtog en mail fra lederen af institutionen for nogle uger siden. I den blev det forklaret
at institutionen har et underskud på 1.200.000 kr., som skal nedbringes henover de næste
3 år. Rent praktisk betyder det, at der er ledige stillinger som ikke bliver besat. At der ikke
vil være vikardækning under ferie, sygdom og afspadsering. At de vil tage så mange børn
som muligt ind og at alle stuerne derfor vil være fyldt op til et maksimum. Og at alle børn
bliver rykket fra vuggestue til børnehave når de er ca. 2,6 år. Dette underskud skyldes
mange langtidssygemeldinger. En del af disse sygemeldinger grundet stress. Stress grundet for få hænder. Nu får de færre hænder og flere børn. Kan det virkelig være rigtigt, at de
selv må klare et underskud, som skyldes for få hænder, med færre hænder? Det er jo et
regnestykke som aldrig kan gå op.
Det her er altså virkeligheden i rigtig mange institutioner i Danmark, og det er sørgeligt. Det
er den virkelighed vores børn lever i, og de voksne der passer på dem.
Jeg er nødt til at skamrose pædagogerne for deres indsats. Hver morgen og eftermiddag
bliver jeg mødt af varme smil fra de her fantastiske mennesker, som passer på vores børn
hver dag. De er så pressede, og alligevel klarer de det så flot. De får enderne til at mødes
i en snor, der i virkeligheden ikke er lang nok, fordi de strækker sig. Men de kan ikke blive
ved med at strække sig, og de vil knække ligesom snoren, når ikke de kan holde den
længere. Alt dette går selvsagt mest ud over vores børn og dem, der passer på dem. Det
er deres hverdag. Tænk på dit barn, dit barnebarn, din niece eller din nevø. Fortjener de
ikke at have en god og tryg hverdag, hvor der er plads til omsorg og udvikling? Tænk på
din mor, din søster, din bror, din ven eller veninde eller hvem du kender der er pædagog?
Fortjener de ikke at have et godt arbejdsliv?

- 19 -

VIRKELIGHEDENS DAGTILBUD 2.0

#HVORERDERENVOKSEN

REELLE NORMERINGER & FORÆLDREBERETNINGER FRA LANDETS KOMMUNER

FORÆLDREFORTÆLLINGER

EGEDAL KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBØRN

Mine tvillingepiger startede i vuggestue (hos et personale, jeg kender i forvejen, har stor
respekt for og holder meget af), og jeg havde planlagt en god lang indkøring.
De første tre dage var jeg der med dem 1-2 timer, hvor det gik rigtig godt og helt smertefrit. På 4. dagen var de der uden mig i en time.
Da jeg om aftenen putter mine piger, opdager jeg et stort blåt bidemærke, hvor tænderne
er gået igennem huden, på den enes ryg. Hverken pigerne eller deres storebror bider
(som i nogensinde!), så jeg ved, at det kommer dernedefra. Ingen voksne havde nævnt en
bide-episode, men havde bare sagt, at det var gået super fint den time(!), de havde været
der.
Vi har storebror gående i samme institution, så jeg ved, at deres politik er, at forældrene
får at vide, hvis deres barn bliver slået/bidt eller lignende.
Jeg spurgte dem til det dagen efter, og de anede ikke, at det var sket. Hvordan er det
muligt? Pigerne var der en time! De var under indkøring! Det var deres 4. dag! Hvordan
kan ingen have holdt øje med det? Jeg formoder, at hun har grædt - har ingen hørt det?
De lovede at være mere opmærksomme, men siden da har samme pige fået to lige så
tydelige bidemærker på kroppen, og ingen har fortalt mig noget. Jeg har selv måttet opdage dem om aftenen.
Jeg ved, at de gør alt, hvad de kan for børnene. Men de har ikke engang øjne og hænder
nok til at holde øje med de mindste, når de bliver kørt ind. Hvor er det bare trist og rystende, og jeg mærker en stor modstand mod at udsætte mine børn for mere af dét.
KØBENHAVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBØRN

Jeg henter mine piger omkring kl. 15. De er begge ude på “den store” legeplads, hvor
både vuggestue- og børnehavebørn ofte er om eftermiddagen.
Begge mine piger, som går i børnehave, er nede bagved på legestativet. De er sammen
med seks andre børn, hvoraf i hvert fald to af dem er vuggestuebørn. Der er ingen voksne
i nærheden. De er alle oppe i den forrest del af legepladsen. Der står to “store” drenge
på legestativet og skubber hårdt til hinanden. Jeg forsøger, at få dem til at holde op, da
den ene af drengene er ved at falde ned. De bliver ved med at skubbe til hinanden, og da
min yngste datter på tre år går forbi dem, rammer de også hende, så hun falder og slår
sig. Jeg forsøger igen at få dem til at falde ned og stoppe deres leg oppe på stativet, men
igen uden held. Jeg forsøger at få kontakt til en voksen, men uden held. Til sidst bliver
det for meget og for voldsomt, så jeg beder mine piger om at komme med mig. Idet jeg
vender mig om for at gå væk fra legestativet, kan jeg høre et lille barn græde meget højt
og voldsomt. Jeg vender mig om, og ser en af de små vuggestuebørn hænge fast på den
ene rebstige. Hun hænger med hagen på rebet og basker med både arme og ben - Hun
sidder fast! Hun kan ikke komme fri! Hun skriger og græder og er helt febrilsk. Jeg tror,
hun er lige over et år gammel. Hun er alt for lille til at kunne komme fri. Jeg forstår faktisk
slet ikke, hvordan hun er kommet hele vejen ned i den del af legepladsen, og hvordan hun
er kommet op på rebstigen! Jeg råber, ja nærmest skriger efter en voksen, inden der er
nogen, der reagerer. Heldigvis er der en pædagog, som reagerer hurtigt og løber hen og
kommer hende til undsætning!
Jeg tænker stadig på det dagligt. Tænk hvis jeg ikke havde været nede i den del af legepladsen lige netop på det tidspunkt den dag! Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der var sket,
hvis hun havde hængt der meget længere uden nogen hjælp. Som min mor, der er både
tidligere børnesygeplejerske og sundhedsplejerske sagde, da jeg fortalte hende det, “der
var ikke gået langt tid før hun var holdt op med at skrige pga. mangel på kræfter og luft,
og så var hun blevet kvalt.
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4.000

“

Der mangler
pædagoger i
vuggestuer og børnehaver, ift. det niveau vi havde før krisen i 2008. Frem mod 2028 kommer
der 70.000 flere børn i daginstitutionerne, og der
skabes yderligere behov for 10.000 pædagoger”
ARBEJDEREN, d. 22 oktober 2019
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GULDBORGSUND KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Mine børn går i en institution, hvor der er 2 voksne til 12 vuggestuebørn i alderen 6 mdr.
til 2 år. Den normering har resulteret i, at min dreng med æggeallergi fik serveret mad med
æg 3 gange og efterfølgende måtte en tur på sygehuset. Der var ikke nok til at holde øje.

FORÆLDREFORTÆLLINGER

RANDERS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min datter på 4 går i en børnehave med en dejlig stor legeplads med plads til leg og sjov.
Det store areal giver dog også visse udfordringer ift., at de voksne kan have overblik over
børnene og deres leg.
I dag fik min mand og jeg og i særdeleshed også personalet en ordentlig forskrækkelse:
Min datter og hendes veninde kravlede over hegnet og forlod børnehaven. KUN fordi der
ikke er nok voksne til at holde øje. Der skete dem heldigvis ikke noget. Men de var nået
over én km væk fra børnehaven og havde gået ude på en forholdsvis befærdet vej. Heldigvis mødte de en kvinde, der ringede til børnehaven, så de kom tilbage i god behold. Det
kunne have gået grueligt galt på så mange tidspunkter i deres lille “eventyr”.
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg blev en dag ringet op af min søns institutionsleder, der fortæller mig, at min toårige
søn er forsvundet fra vuggestuen. Personalet havde været optaget af at hjælpe ungerne
af med tøjet ude i garderoben og havde troet, at min sin søn var gået ind på stuen. Men
da de kom ind på stuen, var han væk. Han var kommet ud af dør, der ikke lukkede, som
den skulle. Jeg ved, at der tidligere er børn, der har forladt institutionen ubemærket, så
jeg burde være forberedt på, at det en dag også kunne ske for os. Men det er jeg ikke.
Og jeg tænker på, hvor galt det kan gå, når en toårig færdes alene. Min søn bliver fundet
længere nede af vejen, hvor han står og hiver i en bildør - måske han syntes, den lignede
min.
Det er svært at aflevere min søn i tiden der følger, men jeg slår mig til tåls med, at det jo
sker sjældent. Men et stykke tid efter er den gal igen. To børn forsvinder og bliver fundet
af medarbejdere i en Netto over en halv kilometer væk. Undervejs har børnene krydset
Mølleåen og en lokalbaneoverskæring. Det kunne have været gået rigtig galt. Jeg bliver
igen bange for at aflevere min søn, men gør det alligevel - mest fordi jeg ikke ved, hvad
jeg ellers skal gøre. Og jeg tænker, at NU kan det da ikke ske igen. Men det gør det.
Flere børn forlader institutionen ubemærket fra legepladsen. Nogle har lavet trapper af
mælkekasser og klatret over hegnet på den måde. Andre har kunnet åbne lågen ved at
træde op på kasser, cykler el lign. Denne gang melder institutionen ud, at de vil arbejde
med sikkerhedszoner på legepladsen. Hver zone vil være bemandet. Men da jeg forleden
kommer og henter kl. 14:30 er der kun to personaler på legepladsen - til TRE børnehavestuer. Altså to mennesker til at passe på over 60 børn. Den ene voksen er i gang
med at bære drikkedunke ind i institutionen, og den anden er ved at hjælpe et barn med
noget. Der er ingen sikkerhedszoner. Da jeg senere spørger lederen, forklarer hun, at
sådan kan det være, når der er sygdom - og at hun ikke kan garantere, at der ikke er flere
børn, der forlader institutionen ubemærket. Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk kommune
er blevet orienteret af lederen hver eneste gang et barn er forsvundet. Det har ikke givet
anledning til noget som helst. Lyngby-Taarbæk Kommune - en af landets rigeste - synes
øjensynligt ikke, det er et problem at sende børn til en institution, der ikke kan garantere,
at børnene rent faktisk er der, når forældrene kommer for at hente dem.
ESBJERG KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Far henter etårig. Han har blod ned af ryggen. Far spørger, hvad der er sket. Ingen af de
3 pædagoger til stede i rummet ved noget. Efter nogle minutter svarer en pædagog, at
“han vistnok fik en bil i hovedet for en halv times tid siden og klynkede lidt over det.” Far
er nødt til at skifte trøjen, så våd er den og blodet dækker det meste af ryggen, på den
lysegrå trøje og kører barnet til læge, der siger det er sket for flere timer siden, så det er
“for sent at komme på skadestuen, da det er begyndt at hele op.” Etårig har det rigtigt
skidt, er svimmel og træt i dagene bagefter.
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“ Forholdene er blevet så dårlige i de danske
institutioner, at jeg ikke længere er sikker på, at
de er gavnlige for børnene”

DION SOMMER, professor i udviklingspsykologi (Information, d. 15 maj 2009)

“ Jeg sagde det allerede til Information for 12

år siden, at jeg kunne ikke anbefale forældre at
sætte deres børn i daginstitution på grund af
dårlige normeringer og de er blevet værre og
værre”
DION SOMMER, professor i udviklingspsykologi
(Brinkmanns Briks DR P1, d. 18. august 2021, 00:34:22)
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RINGSTED KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min dreng har gået i børnehave i 1,5 uge. På dag 2 havde de ham alene i 3 timer. Jeg kommer og henter og bliver mødt af en nervøst smilende pædagog, der siger, nu har du et rigtig
børnehavebarn. Han er vidst nok faldet ved en karrusel med bænke og faldet og slået tindingen og næsten øjet ned i bænken, har stor bule og er gul og blå, vistnok - fordi de så ikke
lige helt, hvad der skete. I går (dag 5) var han der hele dagen, da jeg skulle tilbage på arbejde. Jeg bliver mødt af en dreng, der er ked og næsten utrøstelig fordi ”ingen voksne” sagde
han. I dag (dag 6) har han blod og rifter på hele næsen, en bule i panden med rifter og gul og
blå - jeg finder den stakkels pædagog, som nærmest løber rundt på legepladsen og slukker
ildebrande og spørger, hvad er der sket med min dreng? Hun ser helt slukøret på mig og
er alt andet end stolt og siger han har vistnok løbet på motorcykel (De små blå og røde) og
væltet forover. Der er ikke så meget andet at sige end bedre normeringer.
HVIDOVRE KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

En mandag eftermiddag kom min mor ned for at hente min 13 måneder gamle søn i vuggestue. Efter en times venten på at han vågnede fra lur, gik hun ud og vækkede ham. Han
havde sovet over fire timer efter en dag, hvor der udelukkende var vikarer frem til frokost
(det vil sige alt den tid han var vågen), grundet stuemøde. Dagen efter da jeg hentede ham,
snakker jeg med en af de vikarer, der også var der dagen før - en nyudklækket student. Vi
snakker lidt om, hvor meget han sov dagen før, hvortil hun pludselig siger, “ja, men det var
jo nok også fordi han faldt ned og slog hovedet og fik næseblod, at han var så træt”. Jeg
troede ikke mine egne øre. Hun uddyber og fortæller, at han har siddet på sofaen på stuen
og er faldet med hovedet først ned på gulvet og fået næseblod. Derefter er han blevet lagt til
at sove. Jeg går direkte til stuelederen og spørger ind til episoden. Hun har ikke fået noget
at vide, siger hun. På vej hjem ringer jeg til 1813 der fortæller mig, at de første 24 timer efter
en potentiel hjernerystelse er alfa og omega for barnets ve og vel. Problemet er, at det på
daværende tidspunkt er 28-30 timer siden.
Vi har i dag meldt ham ud af institutionen og venter på plads et andet sted. Dette var besluttet inden denne episode, da vi ønskede en plads tættere på vores hjem, men en anden
episode havde indflydelse på vores beslutning. Der blev han ikke ringet hjem på trods af, at
han havde feber, fordi de ikke havde ikke haft tid til at ringe. Jeg ved, at disse to episoder
har været et uheldigt sammentræf af at nogle pædagoger var syge, mens andre var på ferie,
samt stuemøde og at det derfor var vikarer og studerende, som stod med ansvaret. Men det
er bare nogle situationer, vi ikke skal ud i, lige meget hvad.
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“ Forældrene har bestemt en pointe, og de har

så god en pointe, at de kan gå på gaden hver dag
i meget lang tid, for der er mange steder, hvor
det nærmer sig et katastrofalt niveau”
GRETHE KRAGH-MÜLLER, lektor og specialist i børnepsykologi
(Information d. 6 april 2019)
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Forældrebevægelsens største mærkesag er at få klarlagt, hvor mange voksne der reelt er
tilstede rundt omkring på Danmarks røde, blå og gule stuer. For når Danmarks Statistiks
årlige gennemsnit for 2020 viser 1:2,9 for vuggestuebørn og 1:5,8 for børnehavebørn, så er
det papirsnormeringer i et usædvanligt år med nedlukninger og opmanding pga. covid-19
(Danmarks Statistik 2021). Tiltag der igen er forsvundet. Der er altså heller ikke i 2020, tale om
reelle normeringer der afspejler virkeligheden. De kommende afsnit indeholder vidnesbyrd
fra forældre, der viser, at katastrofale normeringer er hverdag. Det er dén virkelighed, vi må
forholde os til.
Normeringen er lige nu så svækket, at blot én sygemelding, barn-syg- eller afspadseringsdag
kan vælte læsset. Tror vi ikke, at pædagoger kan blive syge, eller har brug for ferie? Hvorfor
har vi tilrettelagt en normering, der er så skrøbelig, at det pædagogiske arbejde ikke kan
udføres, når én kollega mangler? En svensk undersøgelse viser, at forbedres normeringen
så falder medarbejdernes sygefravær med 50% (Børn og Unge, 2014) - så man skulle tro at
løsningen lå ligefor!
Men indtil normeringen forbedres, ser virkeligheden således ud: I FOAs rapport over
daginstitutionernes hverdag beskrives det, at der mange steder kun bruges vikardækning i et
begrænset omfang. Så den fraværende voksne erstattes ikke, men mangler simpelthen bare.
Undersøgelsen viser ydermere, at når der opstår både planlagt og akut fravær af en medarbejder, så kan man ikke arbejde med de pædagogiske målsætninger (Bureau 2000, 2019).
Fundamentet er med andre ord så skrøbeligt, at én fraværende voksen giver børnene et
betydeligt dårligere læringsmiljø. Et læringsmiljø der ligger langt fra dagtilbudslovens beskrivelse af, at ”dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge
og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv” (Dagtilbudsloven §7, stk. 1).

FORÆLDREFORTÆLLINGER
HEDENSTED KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Nogle dage henter bedsteforældrene i middagsstunden og fortæller, at der har siddet en medhjælper alene
med 17 børn - i kaos. Det sker gentagende gange. Jeg spørger ind til det og får at vide, at det skyldes
afspadsering eller sygdom - der er ikke vikardækning.
KØBENHAVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Første dag min søn starter i vuggestue ankommer vi om morgenen, som vi havde aftalt med stuen, men
de havde været så pressede, at de havde glemt, at han skulle starte. Den dag stod en pædagog alene
med børn fra to stuer indtil kl. halv ti, da medarbejderen, der skulle være mødt ind og taget over for den
ene stue, var forsinket og de andre var væk på kursus eller var syge. Jeg har derefter gentagne gange
oplevet i min søns vuggestue, at der grundet sygdom var akut mangel på personale, men at der samtidig
ikke var vikardækning pga. økonomi. Jeg er blevet rådet af personalet til at holde mine børn hjemme, og
når det var virkelig gralt, har institutionens leder skrevet ud og opfordret forældre til at holde deres børn
hjemme.
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Jeg har været ankommet til stuen, hvor en medhjælper stod alene med alle børnene på stuen, og der var
børn, der tydeligt mistrivedes. Medhjælperens opmærksomhed var på de børn, der havde fysiske sammenstød, men der var ikke tid eller hænder til at yde omsorg for en af de andre børn, en pige, der gik rundt
langs væggen og græd. Der var ikke hænder til at tage imod mit barn og efter 30 minutter valgte jeg at gå
hjem med mit barn. Pigen gik stadig rundt og græd i hjørnerne, da der stadig ikke havde været tid til at
yde hende omsorg.
SKANDERBORG KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUE- OG BØRNEHAVEBARN

Selvom vi overvejende oplever, at der er nærværende voksne, der giver trøst, hvor det er nødvendigt og
omsorg, så oplever vores institution også at blive ramt at sygdom hos personalet, mange børn med behov på samme tid (putning, bleskift, mad, trøst) osv. I dag da jeg skulle aflevere mine to børn, gik jeg i det
rum, hvor den voksne havde MINDST travlt. Jeg talte børnene og der var 15 børn til én voksen. Og det
var altså den voksne i huset, som var mindst hængt op med andre aktiviteter. Det var blandede børnehavebørn og vuggestuebørn, fordi de er fuldt integreret og der var vel omkring 7-8 helt små børn. Jeg endte
med at blive 40 minutter ekstra, indtil der mødte flere voksne ind klokken 9. Det kan jeg, fordi jeg læser på
fjernstudie og derfor tilrettelægger meget af min tid fleksibelt efter vores børn. I de 40 minutter jeg var der,
måtte jeg trøste to børn, tørre et par snotnæser og ellers lytte til alle historierne fra de omsorgshungrende
børn. Her er der tale om en ressourcestærk institution i et i øvrigt ressourcestærkt område. Men også de
har brug for flere hænder.
SLAGELSE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg er mor til fire og har de seneste 12 år været igennem pasningssystemet i forskelllige niveauer.
Jeg har f.eks oplevet at komme til en legeplads med både én og to børnehavestuer, men kun én voksen - som i det nævnte øjeblik ikke var til stede, fordi han måtte gå ind på toilettet og tørre et barn. Dvs.
en voksentom legeplads med mellem 20-30 børn - kl 9 om morgenen - hvor børnene i et givet tidsrum er
“helt alene”.
Jeg har oplevet at skulle aflevere et barn, der var rigtig ked af at komme i børnehave, og hvor jeg har
måttet vente i institutionen i 10-20-30 minutter indtil der var en (trygheds) voksen, der havde tid til at vinke
og tage sig af ham.
LOLLAND KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vi stod 3 forældre og nægtede at gå, da pædagogen sad alene med 20 børn. Hun hentede lederen, som
måtte træde til og stå “stand by”, indtil der mødte en anden pædagog ind.
KØGE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg har tidligt fri og henter mit 3-årige barn efter arbejde (kl. 12.15). Her har hele børnehaven været ude på
legepladsen siden kl 7.30 på grund af sygdom hos personalet. Der har været tre voksne til to hele børnehavegrupper (44 børn), og i vuggestuen har de været tre til 15 vuggestuebørn, hvor den ene voksne gik
syg hjem, da jeg kom.Der blev ikke skrevet eller ringet ud til os forældre om, at der var betydelig og uhensigtsmæssig underbemanding i huset.
SILKEBORG KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg afleverede min søn på 3,5 klokken 8.50 i morges til en pædagog, der stod alene med en hel stue altså én voksen til 13 børn. Først kl. 9 fik hun assistance, da den næste mødte ind. Mens hun skulle tage
imod min søn, var der tre børn, som ville have hendes opmærksomhed, ligesom to af drengene stak af
ned ad gangen, fordi de så deres snit til det. At pædagogen kunne holde humøret oppe og tackle alle
situationer roligt, overgår min fatteevne, for jeg synes ikke, at vi kan være det bekendt. Hverken overfor
børnene eller de voksne.
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“

Det pædagogiske personale er blevet adspurgt om de praktiske konsekvenser af sygemeldinger, indenfor den seneste måned: ”39%
svarer at de har aflyst at arbejde med børnene i
mindre grupper. 24% har været mere på legepladsen end planlagt. 14% af stuemedarbejdere
oplyser, at man har måttet aflyse ture. Og 2%
har fortalt forældrene direkte at de gerne måtte
hente børnene tidligere”
BUREAU2000, 2019:51
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FAXE KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Da min dreng startede i vuggestue var stuen normeret til 12 børn. Der var 12 garderobe
pladser. Min dreng var nr. 13, og fik et skab han kunne proppe sine ting i. Ofte var der kun en
enkelt voksen til stede, når jeg hentede ved 14-tiden. Når den voksne var ude med et bleskift, var de små helt alene på stuen. Jeg oplevede det også flere gange, når jeg afleverede kl
9, at der kun var den ene voksen, da den anden var til pause. En gang jeg var der, hvor den
voksne var ude og skifte ble, sad der en lille dreng og græd. Jeg blev og trøstede til den voksne kom tilbage. Det er heller ikke usædvanligt, at jeg så den voksne med et barn i hver arm,
der begge var kede af det og resten af børnene var godt nok overvåget, men der var ingen
“varme hænder” tilbage til dem.
NÆSTVED KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

I går da jeg skulle aflevere min datter i vuggestue (klokken 8.30 - ikke en ydertime), mødte
jeg en mor i døren som var på vej hjem med 2 børn. Moren fortæller, at der i dag kun er 2
pædagoger til begge stuer (12-14 på hver stue), og at hun derfor vil tage de 2 med hjem. Jeg
er på barsel, og har på forhånd besluttet mig for at tage min datter med hjem. Det hører desværre ikke til sjældenhederne, at jeg vurderer, at det er bedst hun kommer med hjem igen.
Jeg vil dog lige ind og sige hej og vurdere situationen selv. Jeg går ind, og ser at stuerne
er tomme. Alle børnene er udenfor på vuggestuens lille aflukkede areal - for bedre overblik
tænker jeg. Jeg får øjenkontakt med en pædagog, og inden hun når at sige hej, fortæller jeg
at jeg tager min pige med hjem igen.. et lettet “tak!” efterfulgt af “vi må jo ikke bede jer om
at tage jeres børn med hjem igen, men det her er ikke forsvarligt” fik hun sagt i farten på vej
over til et barn, der skulle trøstes. Min datter gik i gang med at lege med “slænget” så jeg
besluttede mig for at blive der så længe baby i autostolen var ok med det - så kunne jeg i
det mindste fungere som et ekstra sæt øjne. På et tidspunkt (i 10-15 minutter) stod jeg alene
med en flok på 8 vuggestuebørn. Ikke fordi pædagogerne vidste, at jeg var der til at holde
øje, men fordi der både var bleer, der skulle skiftes, nogen der skulle puttes, nogen der skulle
trøstes osv. Efter en times tid, tog jeg min datter med hjem. Inden jeg gik, talte jeg børnene 15 børn. Det er 7,5 barn pr voksen.
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PLANLAGT ALENETID

Når en voksen står alene med en børnegruppe, er der naturligt nok børn, der bliver overset,
og det pædagogiske læringsrum er for længst forduftet. Men alenetid opstår ikke kun ved
akut sygdom blandt de pædagogiske kollegaer. Mange steder er der skemalagt alenetid ellers er der ikke er timer nok til at sørge for voksne hele dagen. I FOAs rapport kan man læse,
at i den tid børnegrupperne er åbne, er der planlagt alenearbejde i 28% af vuggestuegrupperne og 51% af børnehavegrupperne (Bureau2000, 2020). Synes vi selv at det er forsvarligt?

FORÆLDREFORTÆLLINGER
ESBJERG KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

På min søns stue er der 25 børn i alderen 3-4 år. Der er 2 voksne - en pædagog og en medhjælper. Hver
mandag er pædagogen alene fra kl. 12. Hver onsdag er medhjælperen alene fra kl. 12. Hver mandag morgen er medhjælperen alene indtil kl. 9.15. Hver onsdag morgen er pædagogen alene indtil kl. 9.15.
I onsdags hentede jeg kl. 13.45. Alle børn var våde, da de blev overraskede af regnvejr på legepladsen.
Der var 23 børn den dag. Jeg hjalp medhjælperen med børnenes tøj, og sorterede børn i to grupper. Dem
der havde tisset i bukserne eller havde lavet i bleen, og dem der kunne gå på stuen (alene). Der var 6 børn
der skulle have ren ble på. Jeg forlod børnehaven, selvom jeg vidste at børnene skulle være alene på stuen, imens medhjælperen skiftede 6 bleer.
BALLERUP KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

En dag da jeg hentede min datter i børnehave, spurgte pædagogen på min datters stue mig, om ikke jeg
ville blive med børnene et øjeblik. Hun skulle tisse, og sagde, at hun havde skullet tisse i 3-4 timer. Jeg
kunne se i hendes ansigtsudtryk, at det ikke var det fedeste at spørge om, men hun skulle jo bare virkelig
tisse. Tænk at vi er der, hvor en pædagog er alene på en stue, så hun ikke kan komme på toilettet i 4 timer.
Jeg sagde, at jeg selvfølgelig gerne ville kigge efter børnene mens hun ordnede sit. Børnene omringede
mig og sultede efter min opmærksomhed - jeg tænker, at de er blevet overset, eftersom det har været så
stresset en dag, at pædagogen ikke engang kunne komme på toilettet.
Tak til alle de dygtige pædagoger, der hver dag gør deres bedste, på trods af helt urimelige rammer.
VEJLE KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Selv om min datter kun er i vuggestue i ”primetime”, hvor alle voksne sandsynligvis er mødt ind (8.3014.30), har jeg i den sidste tid næsten hver dag måttet aflevere hende, og hente hende på en stue, hvor
der er én voksen alene med 6-8 vuggestuebørn. Det er hverdag i øjeblikket. Hun er gået fra at løbe glad
hen mod stuen til nu at græde hver eneste dag, og sige at hun vil med hjem. Jeg har så ondt i maven over
at måtte aflevere hende. De voksne er søde, omsorgsfulde og enormt strukturerede, men de har faktisk
ikke tiden til at tage sig ordentligt af vores børn, når de er så få.
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FORÆLDREFORTÆLLINGER

De er to voksne på en stue med 17 børn. Så der er 8,5 barn pr. voksen. Men fra kl. 13-14 stykker er der kun én voksen på mange af stuerne. Dette resulterer i:
•

At jeg ofte høre børn sidde og kalde på toilettet efter en voksen, hvor jeg giver besked på
stuen. Hvor længe har barnet mon siddet der?

•

Mange børn er ikke tørret om munden efter at have spist.

•

Der er børn, som går rundt på trappen og i gangen alene og virker til at flygte fra stuen,
hvor det ofte larmer en del.

•

Drengene på stuen har ofte nogle voldsomme “slåskampe”, hvor de leger. Men da de
voksne ikke er i nærheden, ender det ofte galt. Min søn er blevet hentet med sår i ansigtet mange gange. Ugen før vinterferien var han blevet sparket i hovedet udenfor, imens
han lå ned. Dette gav en blødende læbe. Jeg hørte ham græde, da jeg kom. Der var det
næsten lige sket, og der var ikke en pædagog, der havde set eller hørt det. De er alt for
lidt ude over middag.

Der er blevet snakket om disse ting i institutionen, men tror bare de er for få til at kunne varetage disse opgaver. Jeg er selv pædagog og har været selv med mere end 17 børn mange
gange, hvor jeg bestemt heller ikke kunne gøre mit job godt nok. Håber det snart bliver bedre
for børnenes skyld.

farvel til min datter og vinker til pædagogen, så hun ved, jeg har afleveret.
På vej rundt om hjørnet i garderoben opdager jeg et ret nyt barn fra min datters stue. Jeg kan høre
hun græder lavmældt med hovedet inde i hendes rum. Jeg sætter mig på hug og spørger, om jeg må
hjælpe hende ind på stuen, hvor pædagogen sidder. Det ryster hun på hovedet af uden at kigge på
mig. Jeg går tilbage til stuen til pædagogen og hun rejser sig med det samme og går ud til pigen i
garderoben. Pædagogen har drengen fra før i hånden. Og de andre børn på stuen venter fortsat på at
spillet kan fortsætte, eller måske har de opgivet. På vej videre ud mod udgangen møder jeg endnu en
pige. Hun har været ude ved den yderste dør og vinke farvel til hendes forælder.. alene... hun går imod
mig i den smalle gang, mens hun ret hårdt tørrer øjnene, der er røde. Jeg smiler til hende og siger, hvor
hun kan finde pædagogen. Jeg ved, pædagogen i forvejen har to børn hun trøster, og nu kommer der
endnu et barn, mens de resterende 3 ventede på spillet kunne fortsætte. Alt imens går jeg mod min
bil og overvejer, om min datter i løbet af dagen mon får voksenkontakt, nu hun er ret selvkørende. Jeg
overvejer også, hvorfor hun er det. Har hun på den barske måde måtte sande, at det ikke nytter.. der
er ikke en voksen, der har tid til at hjælpe i de svære situationer. Jeg håber det ikke!
Selv med to af de dygtigste personaler på min datters stue, er to til 19 bare ikke nok! Det er bare ikke
nok!

TÅRNBY KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vi er flere gange er kommet ind i vores børnehave, hvor vi kunne tælle op til 17 børn til 1 voksen, da den anden pædagog sad i møde eller andet. Dvs. selv hvis der var fuld bemanding på
stuen, så var der stadig ikke personale nok. Vigtigt for mig at nævne, at dette er ikke noget kritik af vores institution, personalet eller ledelsen. De løber så stærkt de kan!! Men virkeligheden
er så langt fra de papirsnormeringer, som der henvises til.
NÆSTVED KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg har i dag indkørt min 2-årige dreng på en børnehavestue med markant mindre plads end
min første lejlighed og ikke mindre end 22 børn. Til denne lidt specielle dag, hvor et par nye
børn starter, har man hele 1 ud af de 2 ansatte voksne på job. Den anden er på kursus. 1 voksen til 22 børn, hvoraf to starter i dag.
Vi var tre forældr,e der ikke kunne bære at gå, hvilket var heldigt, da min søn på et tidspunkt
får brug for et bleskift. Det er der ikke plads til på den lille stue, så jeg tager ham selv ned i
vuggestuen og jeg kan kun tænke mig til, hvad pædagogen havde gjort i det tilfælde; forladt
21 børn i +5 minutter, eller have ladet min søn rende rundt med lort, indtil lederen stak hovedet
ind på stuen for at hjælpe.
Jeg var sekunder fra at ringe til min chef og bede ham også dække mine sidste timer i dag, da
en forvirret ny vikar dukker op klokken 10. Det er så ham, der skal lukke stuen alene, når pædagogen smutter, for hun har åbnet og er deltidsansat, da der ikke er råd til mere.
HERNING KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

En helt almindelig morgen i en helt almindelig børnehave... Jeg kommer ind i børnehaven med
min datter på 4. Hun er glad, klar til endnu en dag med leg og sjov i børnehaven. Min datter er
hurtig til at komme i gang med leg, for hun er så heldig at andre børn opsøger hende med det
samme, de opdager, hun er kommet. Det er jo fantastisk med gode venner. Jeg undgår dog
ikke at bemærke, at der på stuen sidder en pædagog med et barn på skødet, der lige er blevet
afleveret og er trist. Rundt om sidder der 3 børn, som pædagogen var ved at spille et spil med.
De venter pænt på at spillet kan fortsætte, når pædagogen er færdig med at trøste. Jeg siger
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“

68%

af pædagogerne søger væk
eller tænker ofte eller nogle gange på at søge
væk fra pædagogfaget”
BØRN OG UNGE, d. 7 maj 2019
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KØBENHAVN, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

I min datters vuggestue var der en periode, hvor skemaet var sammensat sådan, at der torsdag eftermiddag kun var en pædagogmedhjælper på stuen - som den eneste voksen overhovedet. Man forsvarede det med, at der var to voksne på nabostuen, som pædagogmedhjælperen kunne kalde på, hvis der skete noget. Så hun skulle have assistance, med det resultat, at
der så kun var én voksen på den anden stue i mellemtiden.
Der gik 12 børn på hver stue, så det var et noget andet billede, der mødte én, når man hentede, end det, som socialministeren tegner med Danmarks Statistik i hånden.
SORØ KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBØRN

Jeg har to børn, som går på samme børnehavestue. Børnene har tre faste voksne - to pædagoger og en medhjælper, men de er der aldrig på samme tid. I ydertimerne - det vil sige før kl.
9 og efter kl. 15 - er der kun én voksen på hver stue. Det er de færreste forældre, der kun har
deres børn af sted i det tidsrum, og når klokken slår 15, er der stadig mange børn til kun ét sæt
hænder. Det er langt fra nok, så i stedet sendes børnene udenfor, hvor de bedre kan passe sig
selv, og der er flere voksne fra de øvrige stuer til at holde øje. Jeg kan ikke tælle, hvor mange
gange at legen er gået over gevind, og nogen er kommet til skade, fordi der ikke var voksne til
stede. Eller hvor børnenes relation er gået i hårknude, fordi der ikke har været den nødvendige
guidning fra en voksen. Det er bare ikke godt nok! Det handler om trivsel - fysisk, mentalt og
på arbejdspladsen Vores pædagoger arbejder uafbrudt, men de kan jo ikke flere steder på én
gang.
HØRSHOLM KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Min datter startede i vuggestue, da hun var 10 måneder. Fra starten havde jeg en fornemmelse
af, at der ikke var voksne nok. På stuen var der to pædagoger og en medhjælper. Men aldrig
på samme tid. Der var aldrig mere end to voksne ad gangen. Og det var til 12-15 børn. Hertil
kom, at selvom der var tre stuer i vuggestuen, havde de i en længere periode placeret alle de
nye på én stue (min datters). Så ikke alene var de virkelig mange børn, men også meget små
børn (omkring et år gamle) som alt andet lige har endnu mere brug for god mandsopdækning.
De helt små, og helt nye, sover mange lure, på skæve tidspunkter, så der var altid én voksen,
der løb frem og tilbage til vognene og så én tilbage på stuen til de resterende babyer.
Pædagogerne var dygtige og dedikerede, men så mere og mere matte ud i ansigterne, fordi de
løb SÅ stærkt hver dag, og samtidig gjorde alt hvad de kunne for at smile til forældrene når vi
hentede og bragte.
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“

Dagtilbud i høj kvalitet er godt for børns
tilknytning, men der kan rejses tvivl om den
høje kvalitet efter en årrække af nedskæringer.
Særligt lav normering bekymrer i et tilknytningsperspektiv”
Rikke Yde Tordrup, psykolog og klinisk specialt i børn og unge
(Specialpædagogisk månedsblad, 2021:32)

“

En tryg tilknytning udvikles bl.a., når barnet oplever, at den voksne i dagtilbuddet er tilgængelig og lydhør overfor barnets signaler, kan
rumme barnets følelser og responderer herpå.”
BØRNS VILKÅR, 2020:13
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GODMORGEN, HVOR
ER DER EN VOKSEN?

Langt størstedelen af danske børn er indskrevet i et dagtilbud, og de er typisk i institution
mellem 7-8 timer om dagen. Det betyder, at de tilbringer en stor del af deres vågne tid med
andre omsorgspersoner end deres forældre. De er derfor dybt afhængige af en nærværende voksen i alle de timer, de tilbringer hjemmefra (Børns Vilkår, 2020). Men virkeligheden er
bare den, at vores børn kun får glæde af den anbefalede normering i omtrent 3 timer om
dagen - i tidsrummet fra kl. 9-12 (Bureau2000, 2020). Problemet er bare, at inden klokken
slår 9, bliver langt de fleste børn afleveret og vi ser talrige eksempler på, at forældre har
svært ved at finde en voksen, der har tid til at sige godmorgen.

FORÆLDREFORTÆLLINGER

HORSENS KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Vi oplever, at der ikke er hverken tid eller overskud omkring morgenaflevering. Ofte bliver der slet ikke sagt
godmorgen. Eller taget ordentlig imod vores barn. Fordi én pædagog sidder alene med mange børn.
GREVE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg afleverer min datter efter en dejlig efterårsferie. Der er to voksne (en medhjælper og en vikar) til nogenog-tyve børn. Der er ingen, der har tid til at sige godmorgen, ingen spørger min datter, om hun har haft en
god ferie, der er ingen til at tage imod. Min datter sætter sig ved tegnebordet, og vi siger farvel. Om eftermiddagen (13.30) henter jeg hende igen. Hun sidder alene i sandkassen og giver mig en stor krammer,
mens hun hvisker: “jeg har lavet lort”. Ildrød numse og grædende pige på vej hjem. Ingen til at sige farvel.
En medhjælper og to vikarer til ca. 50 børn.
ISHØJ KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min datter på 2 år og 10 måneder er startet i børnehave. Hun kommer fra dagpleje og er vant til at blive
taget imod med et smil og en ægte interesse for hende. Hun er vant til at blive set.
Hun er en meget åben, tillidsfuld og nem pige. Der er 28 børn i gruppen mellem 2-4 år. Der skulle være 4
ansatte. Vi har kun set 3 oftest kun 2 og hver morgen på den mørke legeplads, hvor hun skal afleveres,
ligegyldigt om det er kl. 7.30, 8 eller 8.30, oplever vi, at der ikke altid er en voksen fra hendes gruppe og
hvis der er, skal jeg som forældre nærmest jage en voksen, der kan møde hende, der vil hende. Min datter
er glad og glæder sig til at lege, men som tiden går og hun ikke bliver mødt, lukker hun fysisk og psykisk
ned. Bliver tavs og kigger ned i jorden. Vi møder ingen glade ansigter og kunne ikke se arbejdsglæden i
den korte tid, vi fik lov til at køre vores datter ind. I praksis er det mig som forældre, der siger godmorgen
til en pædagog der, mens han svarer, allerede er hastet forbi mig.
Jeg har flere gange på den korte tid måtte tage derfra med tårer i øjnene og også sat mig grædende ud i
bilen og tudet på vej til arbejde. Følelsen af at min datter er en pakke, jeg føler, jeg bare skal sætte et sted,
hvor ingen ser hende eller hendes behov. Jeg føler, jeg svigter hende i den grad og kan mærke min datter
være frustreret, sidde og sparke til sædet foran i bilen. Får at vide at hun har ondt i maven. Jeg føler mig
magtesløs og har mest lyst til at få hende flyttet et andet sted hen. Men frygter det samme mareridt.
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“

Der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem at kunne lide at gå i børnehave og
at blive mødt af en glad voksen, når man kommer om morgenen”

FORÆLDREFORTÆLLINGER

BØRNS VILKÅR, 2019:8

HEDENSTED KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vores datter vil ikke i børnehave, hun er ked af det og har ondt i maven.
Hun græder ved aflevering, der er ingen voksne, der står klar til at hjælpe med afleveringssituationen, ingen “dejligt at se dig, kom du her hen, så vi kan få sendt mor af sted” - de er 2, den
ene sidder på gulvet med 2 på skødet, der græder og 3 andre omkring sig, den anden besvarer sygemeldinger over telefonen samtidig med, at hun hjælper de 7, der sidder ved morgenbordet. Jeg venter længe, hvilket forlænger den trælse aflevering og nu er klokken blevet så
mange, at jeg SKAL køre for at nå på arbejde til tiden. Jeg er kommet for sent flere morgener
pga. lign. situationer med for travle voksne, og det selvom vi kører hjemmefra i god tid, så jeg
har en 30 min buffer på tiden. Så jeg føler mig presset til at skrælle vores grædende datter af
mig og køre, selvom hun står og skriger efter mig. Jeg græder i bilen på vej til arbejdet, min
mave slår knuder, og jeg har en kæmpe klump i halsen. Jeg har det mildt sagt elendigt over at
efterlade vores datter på den måde.
Om eftermiddagen træder jeg ind i huset i et inferno af støj og vilde børn. Hvor er de voksne?
Hvem kan fortælle mig, hvordan vores datters dag har været? Ingen. For alle er travlt optagede
og jeg føler ikke, at vi hverken bliver set eller hørt. Der hænger en tyk tåge af stress i luften.
Vores datter går hen til en voksen for at sige farvel, hun siger det et par gange for at blive hørt
og giver til sidst op, giver en krammer og går tilbage til mig.

KØBENHAVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

I sidste uge afleverede jeg min 3,5 årige datter til en pædagog, som stod alene på stuen indtil
kl. 9.
Med 22-24 børn. Hun får ikke hjælp fra de andre stuer (de må ikke mikses går jeg ud fra). Hun
skulle stå i døren og tage imod dem, der kom, hjælpe med toiletbesøg til dem, der havde behov, holde styr på konflikter rundt omkring i gruppen, og holde øje med, at ingen kom til skade!
Super utrygt, og den søde pædagog var også presset og havde det helt tydeligt ikke fedt med
situationen.
I denne uge kommer jeg og henter min datter lige efter deres samling kl. 14. Hun bliver kaldt
på af de andre børn, da jeg ikke umiddelbart kan se en voksen. Min datter henter glad og fro
tegninger osv., og jeg siger til hende, hun lige skal sige farvel til en af de voksne, inden vi går.
Hun går rundt om hjørnet (her sidder den voksne med de børn, der stadig spiser), og det går
op for mig, at hun - den voksne, er alene på stuen med alle børnene. Min datter forsøger flere
gange at kalde hendes navn, uden held. Så hun får fat i hende fysisk og først der reagerer den
voksne og kommer over til døren og vinker til mig, imens hun undskylder. Der er larm, børn der
løber rundt på stuen, børn der er oppe på den stejle trappe til 1. Sal - og den anden voksen,
der sku hjælpe på stuen, er køkkendamen, som på daværende tidspunkt er ved at rydde op i
køkkenet efter maden. Pyh! Tænker jeg. Godt jeg kan hente tidligt !
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“

Det har positiv betydning for børn, hvis de
oplever at være vellidte og velkomne, når de
kommer i dagtilbuddet om morgenen og i løbet
af dagen.”
BØRNS VILKÅR, 2019:11
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ÅRHUS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg har en klump i halsen og en knude i maven i dag. Min søn går i en fantastisk børnehave
med dygtige og kærlige pædagoger og medhjælpere. Her til morgen var der kun én pædagog
til stede, da vi skulle aflevere - som så ofte før - forskellen var bare, at der i dag var et barn
som koksede. Det skal der være plads til. At et barn kokser. For børn kokser indimellem. Pædagogen tog sig også af barnet. Men hvad med alle de andre børn? De forandrede sig imens.
Blev stille. Gik ind i sig selv. Tilpassede sig. Også min søn - selvom jeg var der. Han har altid
brug for et knæ, når han skal afleveres - det kunne han ikke få i dag - og det var som om, at
han godt vidste det. De andre børn blev usikre og virkede trykkede. Det er ikke barnets skyld.
Det er ikke pædagogens skyld. Det er ikke børnehavens skyld. Men hvordan kan vi dog leve
med, at der i visse perioder kun er én voksen til stede?
Der bør - udover minimumsnormeringer - være et krav om, at der på alle tidspunkter er to voksne. Der var mange børn her til morgen. De blev afleveret løbende, i den tid jeg var der. 10-12
stykker måske. Jeg mistede selv overblikket. Og hvad hvis to børn var kokset? Eller hvad hvis
et andet barn var kommet til skade? Hvad hvis pædagogen faldt om? Jeg er rystet, ked af det
og frustreret. Ikke fordi jeg ikke vidste alt det her i forvejen, men fordi jeg pludselig oplevede
det - og fik en knude i maven, ligesom børnene måske fik. Det her er ikke okay. Det kan vi ikke
byde børn.

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

I 2018 forsøgte jeg at køre mit barn ind i den lokale kommunale børnehave. Jeg måtte opgive efter 14 dage og melde ham ud. Der var ikke engang ressourcer til at tage imod ham om
morgenen, selvom vi var blevet det lovet. Én morgen var vi der i 45 minutter før en tilfældig
voksen fra en anden stue sagde godmorgen i forbifarten. Til morgen frugt var der ren kaos!
Børn der ikke kunne finde deres madpakker, børn der i et væk løb på toilettet. De to pædagoger forsøgte fortvivlet at løse de praktiske opgaver. 17 små børn på stuen - to grupper samlet,
yngste og sproggruppen. Der var hele tiden en pædagog ude af stuen. Børnene havde ingen
faste pladser og var forvirrede. Den voksne på stuen sad ikke med ved bordet. Børnene sad
ved bordet i 20 minutter, før de fik lov at spise. Vi havde lagt en plan for indkøring med lederen.
Den blev på ingen måder overholdt - det magtede de ikke. Og hvad jeg så i de 14 dage, vi kom
der, fik det til at løbe koldt ned af ryggen på mig.
Jeg er speciallærer og er vant til at se og arbejde med omsorgssvigtede børn. Her så jeg børn
være uden voksenkontakt hele dagen. Pædagogerne var søde, men de pædagogiske og
økonomiske rammer var frygtelige. Ved henvendelse til lederen fik jeg besked om, at “de var
godt med på både normering og pædagogik, så hun så ikke problemet”. Ved kontakt til områdelederen fik jeg besked om ikke at gå til medierne. Jeg har ikke længere tillid til den kommunale pasning, og ingen af vores tre børn bliver brugt som prøveklud i det system.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Klokken er 9.15. Der er 32 børn. Der er 3 voksne.
Dette er ikke en enkeltstående oplevelse, men derimod hovedreglen frem for undtagelsen.
Der er børn overalt, men alt for få voksne. Børn der skal have skiftet ble, hjælp til toiletbesøg,
håndvask før formiddagsmad, hjælp til at komme af overtøjet, hjælp til konfliktløsning, hjælp
til at sige farvel til mor/far, hjælp til meget mere. Hvem skal jeg dog aflevere mit barn til? Ud i
ingenting? Til en stol med papir og farverblyanter på bordet? Til en legeplads uden voksne?
Eller skal jeg, som forældre kræve, at en voksen træder ud af en given opgave og hjælper mit
barn med at få vinket farvel og taget afsked på en sund og omsorgsfuld måde?
Men hvad så med de ca. 10 andre børn, som den ene voksne den dag har ansvaret for? Er det
rimeligt, at jeg, som forældre, kræver at 10 andre børn efterlades ”alene”, mens mit barn får
taget afsked? Er det mon her, at jeg skal frygte at få stemplet ”Curling-mor” sat i min pande?
Hvad med den ene voksne, som står i denne situation utallige gange i løbet af en arbejdsdag
hele året rundt? Hvem tager hånd om den voksne, altså det pædagogiske personale?
Spørgsmålene hober sig op, men jeg siger stop! Det er ikke længere et spørgsmål om, nej nu
fremsætter Forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen et KRAV om bedre og rimelige forhold
for både børn og det pædagogiske personale i form af reelle minimumsnormeringer i børnehøjde og jeg støtter fuldt op omkring det krav, på egne børns og alle andres børns vegne

KØBENHAVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

•

Vi har afleveret, hvor vi har talt 30 børn i alderen 1-6 år og to voksne.

•

Vi har forsøgt at aflevere, hvor pædagogerne har siddet med 4 børn i armene og kigget
på os med vand i øjnene og sagt: “jeg kan desværre ikke hjælpe, kan du vente til der
møder en ind?”

•

Det første halve år måtte vi rive ham grædende ud af vores hænder for at aflevere ham.
Og forældrene kunne efterfølgende køre grædende på arbejde. Vi fik at vide: “det er helt
normalt”.

•

Om aftenen turde han ikke lægge sig til at sove, fordi han var bange for, at skulle i børnehave dagen efter.
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“ 2 ud af 3

pædagoger overvejer helt at droppe faget,
fordi arbejdspresset er for stort”
BØRNS VILKÅR, 2019:11
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Det er altså svært at finde den anbefalede normering i netop det tidsrum, hvor langt de
fleste børn skal tage afsked med deres forældre. Når klokken slår 9 er det normerede antal
voksne mødt ind i langt de fleste institutioner, og der arbejdes i små børnegrupper med
strukturerede aktiviteter, der følger de styrkede læreplaner (Bureau2000, 2020). Al forskning
peger på, at de voksne bliver mere sensitive og opmærksomme overfor børnenes signaler, når normeringen er god. Der skabes udviklingsrelevante aktiviteter der understøtter
børnenes sproglige, kognitive og følelsesmæssige udvikling. Både børn og voksne udviser
færre stresssymptomer og der opstår færre konflikter børnene imellem, når normeringen er
god (VIVE 2014a).
Men hvad sker der når klokken har passeret 12? Så har en kollega fri og de øvrige personaler afvikler de nødvendige pædagogiske pauser og møder. I det tidsrum sendes børnehavebørn typisk på legepladsen (Bureau2000, 2020). Her er det nemlig nemmere for de
få voksne, der er tilbage, at overskue børnegruppen. Det efterlader hver dag voksne med
ansvar for børnegrupper i katastrofale størrelser, hvor pædagogiske aktiviteter udskiftes
med brandslukning. Vuggestuebørnene sover - heldigvis for dem! Men når de vågner igen,
har de så ikke lige så meget brug for nærvær om eftermiddagen, som de havde om formiddagen?
Den form for massepasning ligger milevidt fra dagtilbudslovens bestemmelser om at ”børn
i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel,
sundhed, udvikling og læring” (Dagtilbudsloven §7, stk. 3).
Forældre henter deres børn på legepladsen med lang udsigt til den nærmeste voksen.
De oplever, at andres børn beder dem om hjælp til basal omsorg, fordi børnene ikke kan
finde en af deres tryghedspersoner.
Hvorfor tror vi, at børn ikke har brug for at blive set og blive understøttet i deres leg og relationer, bare fordi de er kommet udenfor og klokken er slået tolv?

FORÆLDREFORTÆLLINGER
PÆDAGOGBERETNING FRA DANSK DAGINSTITUTION

Efter vi har spist frokost, skal vi voksne have en pause, så i vind og slud skal børnene ud. Derude er vi
så 2-3 voksne til 75-90 børn. Her er man bare “brandmand” og går rundt og slukker konflikter og redder
børn. Jeg gruer for den dag, det går rigtig galt. Men pausen er der brug for, for efterfølgende skal alle børn
ind og have frugt. Her er der en voksen på stuen til 10-20 børn. Er man heldig, er der nogen, som er blevet
hentet tidligt. Er man uheldig er der 20 børn på en regnvejrsdag, hvor alle skal have skiftet deres våde tøj.
Her er der ikke meget anerkendelse eller pædagogik i øjenhøjde at hente. Her hersker kun overlevelse!
Jeg brænder for mit arbejde, men jeg er bange for at brænde ud. Jeg er sikker på, at jeg ikke skal være
pædagog resten af mit liv, men jeg har et valg, jeg kan sige op. I modsætning til de 90 små mennesker
som vi opbevarer i børnehaven. De tages til gidsler i en verden hvor “sådan er det bare” og “vi kan jo ikke
trylle” eller “vi gør det bedste vi kan” er grundstenene for en retorik, som lader stå til - indtil hvad 2025?
Alt imens 90 små menneskers trivsel og udvikling er på spil lige nu og her. 90 små mennesker, som en dag
skal være velfungerende samfundsborgere. Den måde vi gør institution på i dag, gavner ingen!
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KALUNDBORG KOMMUNE, BEDSTEFORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg skal hente mit barnebarn i hans børnehave. Alle er på legepladsen og jeg går rundt og leder efter ham. De eneste voksne på legepladsen er en vikar og en pædagog. Jeg ved ikke hvor
mange børn, der var på den store legeplads denne dag, men institutionen er normeret til 60-70
børn. Jeg bliver bekymret efter at have været hele legepladsen rundt, og vikaren begynder at
hjælpe mig med at lede. Vi går indenfor og leder og der – på det kolde toiletgulv foran et toilet
– ligger mit sovende barnebarn med bukserne nede om knæene. Ingen vidste hvor han var, og
ingen havde opdaget, han var væk.
GULDBORGSUND KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Afleverer sent, kl. 8.45. Det var rent kaos, de 4 stuer var åbne for alle, 15 børn legede uden
opsyn i garderoben, resten fordelt på stuerne med et par voksne på hver. 6 voksne, knap 70
børnehavebørn. Min knap 3-årige dreng stod bare helt paf og overvældet da vi ankom. Heldigvis kom hans bedste veninde, kæmpe kram, fis og ballade. Ud og LEDE efter en voksen, og
sige vores dreng var kommet, og han legede i garderoben.
Da vi skulle hente, var alle børn ude, godt 60 børn og 3 voksne på et stort legeareal. Flere børn
manglede deres tøj kunne jeg se på whiteboard tavlen. Vores dreng, i et par alt for store sko,
en anden drengs, trods der var fint navnemærke i skoene, både i hans egne og dem han havde
på. Hans sutsko var væk. Havde han haft afføring i dag? (lider af forstoppelse og har aftalt vi
skal have daglig mundtlig tilbagemelding med henblik på mængde af afføringsmiddel, vi skal
give). De faste stuepædagoger havde tidlig fri og besked var ikke givet videre.
Men en vikar havde haft sovebørnene, jeg kunne spørge hende. Ud og LEDE efter vikaren,
som havde haft sovebørnene. Hun kunne fortælle, at hverken min dreng eller hans veninde
faldt i søvn til middag… igen... i den fælles sovesal, pga. uro. Trods de begge altid sover et par
timers middagslur, når de er derhjemme. Aftensmaden i dag stod på en træt ulykkeligt grædende dreng, som intet spiste og var svær at få til at sove.
ALLERØD KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Forleden dag, da jeg hentede min søn fra vuggestue, var alle børnene ude på legepladsen.
Legepladsen er pt. delt op i zoner pga. covid-19. Min søn og hans stue befandt sig i den
bagerste del - 9 vuggestuebørn med en enkelt voksen.
Da ét ud af de 9 børn har et uheld, må han for en stund forlade alle børnene på legepladsen,
for at gå indenfor med barnet i håb om at finde en anden voksen, som kan overtage barnet
med uheldet, så han kan vende tilbage til de andre. Men i den tid det tager, er 9 børn altså
alene på legepladsen, hvoraf 4 af dem er babyer på knapt 1 år.
Jeg bebrejder ikke den unge fyr på nogen måde. Han gjorde sit bedste i den urimelige situation, han var blevet sat i. Jeg synes dog det er meget bekymrende, da så små børn ikke skal
være uden opsyn på noget tidspunkt. Jeg valgte at blive stående, til han var tilbage. Det er
ikke første gang, jeg er blevet hængende af den grund og desværre nok heller ikke den sidste.
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“

Mere end hver fjerde pædagog føler sig
stressede i deres arbejde. En stigning på 50%
siden 2012”
BUPL, d. 30 september 2019
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“

Over halvdelen af pædagogisk personale,
der har alenearbejde, oplever flere gange om
ugen eller dagligt, at de ikke kan give tilstrækkelig omsorg.”

FORÆLDREFORTÆLLINGER

BUREAU2000, 2019

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

På legepladsen har jeg mødt børn, der er kommet løbende hen for at bede mig om vanter,
fordi de frøs. Selvom de godt ved, at jeg ikke arbejder der. Jeg er nemlig deres bedste håb for
at få noget varmere på, så de kan holde ud at være på legepladsen, indtil de bliver hentet. De
ved godt, at de voksne ikke har tid. Jeg har også tit måttet gå ind på en stue og fortælle, at
der sidder et barn i garderoben, der er ked af det, mens jeg har tænkt på, hvor længe han mon
har siddet der, og hvad det mon gør ved et barn at opleve, at ingen lægger mærke til ham. På
et tidspunkt holder han vel op med at vise, hvordan han har det, fordi det alligevel ikke nytter
noget. Hvad gør det ved børn, at der ikke er en velkendt voksen til at hjælpe dem i følsomme
situationer? Fx når de bliver drillet, er i konflikt med nogle eller sidder med bukserne nede og
har brug for hjælp til at blive tørret. Da jeg gik i vuggestue, børstede man tænder på os, inden
man puttede os, fordi tændernes forsvarssystem lukker ned, når man sover. I dag er der ikke
engang tid til at tørre børn, der er på toilettet, give dem vanter på - eller bare til at holde øje
med, om de overhovedet er der. Og selv i Lyngby-Taarbæk - en af landets rigeste kommuner
- er det øjensynligt ikke noget, man synes er et nævneværdigt problem. Når min søn vågner,
kigger han bedende på mig og siger ‘mor ikke i børnehave - bede om, bede om’. Og tårerne
vælter ned ad hans kinder, når jeg siger, at det skal han. Han er desperat. Og det er jeg også.
I øjeblikket mangler en af pædagogerne på stuen. Jeg kan ikke byde min søn det, og jeg er
også nervøs for, hvad der kan ske dernede. Og hvad det vil betyde for hans tillid til mig, hvis
jeg bliver ved at aflevere ham der. Også selvom både pædagoger og medhjælpere er FANTASTISKE og gør ALT, hvad de kan. For det gør de. De sidste seks hverdage har jeg holdt
ham hjemme, mens jeg har prøvet at arbejde hjemmefra. Jeg ved ikke, hvad jeg gør i morgen,
resten af ugen og frem til vi får en plads et andet sted.
FREDENSBORG KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Det er lang tid siden, jeg har oplevet 1 pædagog stå med 13 vuggestuebørn på legepladsen,
som jeg så det i 2019, men nu er det jo også vinter, og man kommer ikke ind pga. corona. Jeg
ved kun, at der går meget tid for pædagogerne, når der skal hentes og afleveres, fordi de skal
hen til døren og aflevere/modtage direkte, så den tid går fra de andre børn, så der ikke rigtig
kan laves noget særligt om eftermiddagen. For der er åbenbart så ikke nok voksne til at varetage fx en kreativ aktivitet eller lignende. Det foregår kun om formiddagen, og heldigvis er der
en del af det.
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“
FORÆLDREFORTÆLLINGER

Hvorvidt barnet udvikler en tryg eller utryg
relation til dagtilbudspersonalet, afhænger af
kvaliteten af den omsorg og udviklingsstøtte
børnene møder i dagtilbuddet.”
BØRNS VILKÅR, 2019:15

HOLSTEBRO KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min søn på 5 år går i en lille institution med søde, engagerede og fagligt dygtige pædagoger
og medhjælpere. Alligevel oplever jeg gang på gang at børnenes basale behov for omsorg,
trøst og en voksen guide i konflikter ikke imødekommes, fordi der simpelthen ikke er varme
hænder nok. Personalet løber så stærkt, og de gør alt det bedste, de kan. Men de kan ikke
være alle steder på én gang. Når jeg henter min søn tidligt, hvor alle børnene er på legepladsen, og der skal afholdes pauser blandt de voksne, er der ofte kun 1 voksen ude til 25 børn.
Den anden hjælper måske en på toilettet, er ved at sætte plaster på et knæ, hjælpe et barn
med at skifte tøj - eller en anden af tusind andre to do’s. Én voksen til 25 børn kan ikke hjælpe
alle børn, endsige se alle børn. Ofte mødes jeg af børn, der græder, fordi de er faldet, blevet
slået, blevet uvenner etc. Uden at nogle voksne har hørt dem. Dét, synes jeg, er skræmmende.
Børn har ret til at blive set, til at blive trøstet, anerkendt, lyttet til, til at blive guidet i konflikter
og understøttet i deres udvikling. Som det er nu, er normeringerne alt, alt for ringe til, at dagtilbuddene kan leve op til det, de skal.
FAXE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Når personalet har formiddags pause og frokost pause, så er stuerne og gangene nærmest
tomme for voksne. Børnehaven har 4 stuer med hver 20 børn. Dem der ikke skal sove til middag efter frokost bliver sendt ud på den store legeplads. Det er et kæmpe område med mange
træer og buske, en stor bakke og et “stenbrud”. Der er så fri leg, og 1-2 voksne til at overvåge
60-70 børn, hvor størstedelen slet ikke er i syns- eller hørevidde. Jeg har også oplevet flere
gange at den éne voksne, der er på legepladsen, også skulle tage imod forældre der kom og
hentede, OG samme voksen skulle også holde øje inde i huset med de børn, der vågnede fra
lur.
Jeg henter og bringer i børnehaven ca 09:00 og 12:00. Ofte når jeg er i garderoben, må jeg
sende børn tilbage til deres stuer (der er en regel om, at de ikke må lege i garderoben), og jeg
stopper konflikter på legepladsen eller i garderoben. Jeg har også måtte hjælpe de små, der
vågner fra lur med at finde en voksen, det kan hjælpe dem. Jeg har stået en gang med et grædende barn og INGEN voksne i hørevidde i børnehaven. Jeg fik endelig fat i en voksen fra den
anden ende af huset i vuggestuen. Den voksne der skulle hjælpe var i en konfliktløsning ude
på legepladsen.
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HILLERØD KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Min søns to pædagoger og ene medhjælper er intet mindre end fantastiske.
Desværre er de kun alle 3 til stede samtidig i institutionen ca. 3-4 timer om dagen.
Resten af tiden er de kun 2 til 11 vuggestuebørn. Det er realiteterne, når de skal dække en
åbningstid fra 6:30-16:45. Og de kæmper, hver eneste dag.
Vi forsøger at hente vores søn kl. 14-14:30 de fleste dage, for vi ved hvor travlt personalet har
det efter kl. 13. Den ene dag om ugen, hvor vi først kan hente ham kl. 16, er ugens mørkeste
dag. Nu vil jeg forsøge at gå ned i tid på mit arbejde, så jeg kan hente ham tidligt den dag.
Vores tiltro til at forholdene vil ændre sig er meget lille, men vi kæmper og gør alt hvad vi kan,
for at støtte op om hele personalegruppen i institutionen.
HERLEV KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Jeg skal hente og bringe udendørs og jeg skal altid stå og vente 5-10 minutter før vi overhovedet bliver mødt af en voksen, der er kaos og gråd hver gang, der skal hentes, og det pædagogisk personale er tæt presset og har ikke tid til at hjælpe det enkelt barn, som giver utryghed
og skrig og skrål, og flere gange bliver mit barn afleveret udenfor uden sko og overtøj på, fordi
der ikke er tid til utilfredshed fra børnenes side.
PÆDAGOGBERETNING FRA DANSK DAGINSTITUTION

Den børnehave jeg arbejdede i, havde i nogle perioder op omkring 100 børn. Jeg har ofte oplevet, at vi i middagsstunden har stået 2 voksne på legepladsen til 100 børn. De to voksne kunne
være en vikar og en fastansat. Hvis det var en vikar, man var alene med, havde man som
fastansat meget travlt, da mange børn ikke var trygge ved vikaren. Det betød, at mange børn,
der havde det svært, ofte måtte overlades til sig selv, fordi der simpelthen ikke var hænder eller
tid nok. Der opstod konflikter børnene imellem, som skulle løses, nogle havde måske slået sig
og skulle trøstes eller hjælpes med at få renset sår og plaster på. Andre havde haft uheld eller
var på toilettet udenfor og skulle tørres. Mens man styrtede fra det ene til det andet, oplevede
jeg ofte børn, som var kede af det, eller havde svært ved at komme i gang med lege - de børn
kunne tit sidde på en bænk overladt til sig selv, fordi man ikke havde den tid til dem, som de
havde brug for, og man havde da slet ikke tid til leg. Så nu er jeg stoppet.
KØGE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg er på barsel, og henter min 3-årige tidligt. Jeg kommer hen til børnehave stuen, hvor en
af sovebørnene står og banker på ruden ud til garderoben og råber efter en voksen for at blive
taget op. Længere inde på stuen står et andet barn, samt mit eget barn og banker på døren ud
til legepladsen og råber efter en voksen. Mit barn har underbukserne nede om knæene og er
gennemblødt af sit eget tis, da han ikke havde fået en soveble på. Gulvet på toilettet var fyldt
med tis, fordi han ikke kunne nå at sætte sig op, og gav selv udtryk for, at han havde brug for
hjælp for at komme på toilettet.
Der har ikke været nok voksne til at én havde “sovevagt”, så den voksne måtte holde øje med
både legepladsen og soverummet.
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“

Af de tilfælde, hvor medarbejderne har været
alene med børnene på legepladsen, drejer det
sig i 61% af tilfældene om 15 børn eller flere”
BUREAU2000, 2020:15
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“

82%

af de deltagende pædagoger
oplever en tilfældig dag, at de kun er fuldt bemandet i højst fire timer. I ydertimerne oplever
pædagoger at være to voksne til 16 vuggestuebørn og to voksne til 44 børnehavebørn. Og de er
ikke nødvendigvis på samme stue. En kan være
ude på legepladsen og en indenfor”
INFORMATION, d. 11 marts 2019

- 54 -

- 55 -

SKIFTENDE VOKSNE
SVÆKKER TILKNYTNINGEN

VIRKELIGHEDENS DAGTILBUD 2.0

SKIFTENDE VOKSNE
SVÆKKER TILKNYTNINGEN

REELLE NORMERINGER & FORÆLDREBERETNINGER FRA LANDETS KOMMUNER

Konsekvensen ved at have for få voksne er ikke svær at få øje på - børns basale omsorg og
sikkerhed er udsat! Men det har også mere langstrakte konsekvenser for børn, når de ikke
møder stabile, nærværende voksne. Dem ser vi nærmere på i de følgende afsnit.
Børn lærer omverdenen og dem selv at kende gennem tilknytningen til deres omsorgspersoner og her er forældrene de primære. Men da vores samfund er bygget op omkring
udearbejdende forældre, hviler et meget stort ansvar på det pædagogiske personale, da
børnene tilbringer deres fleste vågne timer sammen med dem. Med andre ord sætter børn
ikke deres tilknytning på pause (EVA 2020). Derfor er det fuldstændig afgørende, at børnene
møder velkendte voksne. Stabilitet i voksen-barn-relationen giver tryghed, og den tryghed
er netop den ret, som børnene burde være sikret gennem dagtilbudsloven. Omkring 42% af
børn har da også en tryg tilknytning til en voksen i deres dagtilbud (Børn Vilkår, 2019). Men
hvad med de resterende 58%?
Forskningen peger på, at både langtidssygemeldinger, korttidssygemeldinger og hyppig
jobskifte har en stor sammenhæng med normeringer (VIVE 2014a). Når normeringen er
dårlig, er arbejdsforholdene ligeså og det påvirker stabiliteten i personalegruppen.
Når der er akut sygdom, afspadsering eller ferieafvikling blandt de faste voksne, møder
børnene rigtig mange unge, skiftende vikarer. De unge mennesker har selvsagt ikke
kendskab til det enkelte barn, og det skaber utryghed. Foruden korttidsfravær så er det
også en stor hyppighed i langtidssygemeldinger og opsigelser i det pædagogiske fag (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2015). Det resulterer i, at børn også oplever, at deres faste
voksne ikke blot mangler for én dag, men forsvinder helt.
Lige så sund som den stabile voksenkontakt er, lige så skadelig er den ustabile voksenkontakt. Mangler et barn en stabil tilknytning til en voksen i deres dagtilbud, kan det få langsigtede konsekvenser, herunder psykiske og adfærdsmæssige problemer i opvæksten (Børns
Vilkår 2019).

FORÆLDREFORTÆLLINGER
KØBENHAVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Min datter startede i vuggestue i august 2018, som 10 måneder gammel.
Det var en nyoprettet stue, så jeg oplevede, at 12 børn startede lige oveni hinanden - alle på under 1 år. Til
denne opgave var der 1 pædagog og 1 medhjælper. Jovist der skulle ansættes en pædagog mere, denne
blev bare først ansat flere måneder efter ca. samtidig med, at den pædagog, der havde været der fra starten, blev sygemeldt. Igen var de altså kun 2 til 12 børn på under 1 år!
Indkøring var der ikke noget af, og min datter mistrivedes fra starten.
Hun går der ikke længere.
TÅRNBY KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg har efterhånden opgivet at lære pædagogernes navne. De stopper jo alligevel efter kort tid.
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HELSINGØR KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

I min søns børnehave (integreret institution) oplevede vi en gradvist forringelse fra han startede
i vuggestuen, til han startede i skole. Det skyldtes ikke medarbejderne. Det var kærligt, dygtigt
og skønt personale. Men nedskæringer betød afskedigelse af en fantastisk leder (der kunne
navnene på alle børnene og var til stede på stuerne hverdag. Hvor ofte ses det?) Og institutionen blev lagt samme med en anden. Personale blev afskediget, bukkede under og/eller
sygemeldte sig.
Alt for mange praktikanter, vikarer og midlertidige ansættelser fulgte efter. Vi afleverede nogle
gange vores søn til voksne, vi aldrig havde set før eller kendte navnet på.
ODDER KOMMUNE, FORÆLDRE TIL BØRNEHAVEBARN

Indtil sommerferien i år har vi været rigtig glade for min datters institution, hvor al personale
har ydet meget mere, end hvad der kan forventes, trods personalemangel.
Nu er institutionen desværre ramt af personale på orlov og sygemeldinger, hvilket gør, at der
i flere uger kun har været én pædagog i hele børnehaven og ingen på min datters stue. Der
er nogle søde og kærlige pædagogmedhjælpere og meget skiftende vikarer, men de fleste er
mellem 18-22 år og har ingen forudsætninger for at støtte pædagogisk op omkring vores barn.
De gør deres bedste, men der har bare været al for meget udskiftning, og det skaber utryghed.
For en måned siden faldt vores datter ned fra et højt træ og slog sig rigtig meget. Hun var blå
og gul på ballerne og op ad ryggen og havde meget ondt. Da vi snakkede om episoden derhjemme, sagde hun følgende: ”Jeg slog mig helt vildt meget, og jeg ku’ ikke holde op med at
græde. Men det værste var, at jeg ikke kunne råbe efter hjælp, for de var ikke nogen voksne,
jeg kendte. Det gjorde mig ked af det, helt ind i mit lille børnehjerte.” Det gjorde også mig ked
af det!
Efterfølgende er det kun gået ned af bakke og de fleste morgener starter ud med: ”Jeg vil ikke
i børnehave i dag”, ”Jeg trænger til en fridag” eller ”Jeg vil hentes tidligt”.
Hun mistrives i sådan en grad, at vi alvorligt overvejer at tage hende ud af børnehaven indtil
skolestart, selvom det på ingen måde er det, hun har brug for. Hun trænger til at blive støttet
og vejledt, så det igen bliver en god oplevelse at gå i børnehave.
Hun bliver ked af det og vred mange gange i løbet af en dag. Både i børnehaven og derhjemme. Og når hun er af sted, går vi rundt med en konstant knude i maven og tjekker vores
telefoner hele tiden. Det her er ikke et godt børneliv, og det gør os så triste.
DRAGØR KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Da vores søn var 3 år, begyndte han at omtale personalet, han havde været sammen med om
dagen, som “de nye voksne”. Der var så stor og hurtig udskiftning i personalet på grund af
dårlige arbejdsvilkår. Hver gang kommunen lavede ansættelsesstop/forringede vilkårene, så
blev nogle af de ansatte sygemeldte og andre sagde op.
GLOSTRUP KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Personalet har ikke haft tid nok til at fokusere på min søns overgang fra vuggestue til børnehave, der tilmed skete tidligere på året under nedlukning. Grundet den manglende tilknytning,
er min søns ord hver eneste morgen “Jeg vil ikke i børnehave”.
I en episode fra aflevering; pædagogen har ikke tid til at tage imod mit barn og siger til mig, at
de ikke har tid til at sætte sig ned med mit barn, for de har også andre børn at passe.
I skrivende stund er de 31 børnehavebørn og 3-4 voksne på stuen.
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“

Vedvarende utryghed, forårsaget af separation fra forældrene i et nyt stresset miljø, har afgørende betydning for barnets videre udviklingskapacitet”
AARHUS UNIVERSITET (2019:8)
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RUDERSDAL KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vores første møde med en offentlig daginstitution var en integreret institution med 180 børn.
Vores datter trivedes og var glad for sin vuggestue, men da hun skulle i børnehave i samme
hus, blev det en ganske anden oplevelse. På hendes første dag var der kun et personale med
18 børn – en kvinde som var i jobaktivering og ingen uddannelse inden for pædagogik havde.
Den følgende måned var der en gennemtrængende følelse af utryghed, fordi jeg kunne mærke
min datters utryghed. Hun græd hver morgen ved aflevering på en måde, jeg aldrig havde
oplevet før, og det var hjerteskærende. I mine
øjne skyldtes det en stue med ukvalificeret og skiftende personale. På stuen var kun én pædagog med en 30 timers arbejdsuge. Det betød, at der var meget lidt kontinuitet og alt for meget
utryghed.
Som konsekvens valgte vi efter 2 måneder at flytte hende til en selvejende institution af halv
størrelse – 90 børn. Her var der flere voksne pr. barn, fordi man havde blandet stuerne med
både vuggestue og børnehavebørn – såkaldte familiestuer. Der var samtidig i den grad kontinuitet, stabilitet og en sammentømring blandt de voksne og hun trivedes. I dag, efter at være
flyttet fra byen, går vores to børn nu i en privat institution i Rudersdal kommune, og det har
været den bedste oplevelse blandt de daginstitutioner, vi har haft vores datter i. Det er den
mindste institution, vores datter har gået i, og jeg må bare sige, at normeringer har en stor
betydning, men det har størrelse i den grad også. Her er der
en ro, varme, tryghed og stabilitet, som vi ikke har oplevet før på samme måde. Et lille fællesskab.
GLADSAXE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vi bor i Gladsaxe kommune, som egentlig er kendt for at være en børnevenlig kommune. Det
til trods, så oplever vi en max presset daginstitution.
Vi har netop skiftet institution, da vi oplevede en institution i kaos. Min søn nåede at gå der i
6 måneder, da lederen valgte at stoppe. Det medførte en lavine af personaleudskiftning, hvor
der ikke var ressourcer til andet end, hvad jeg vil kalde “opbevaring”. Min søn nåede på knap
18 måneder at have mere end 12 forskellige pædagoger, hvilket betød, at der aldrig blev skabt
rutiner og tryghed, men blot var et spørgsmål om overlevelse... Det var ikke nogens skyld, men
det var så tydeligt, at ressourcerne var så pressede, at der aldrig kom ro på, og derfor ikke
blev et attraktivt sted at arbejde. Vi valgte derfor til sidst at smide håndklædet i ringen og skifte
institution.
Vi oplevede blandt andet:
•

at de ofte ingen ide havde om, hvor min søn var henne, når vi skulle hente

•

min søn græd hver dag i 6 måneder, når vi skulle aflevere

•

da min søn havde smidt bleen, gav de alligevel en på, da de ikke havde tid til evt. uheld
på legepladsen

•

der blev ikke afholdt 3 års samtale

•

børnene var ikke søde ved hinanden (ingen til at hjælpe dem i legen)

•

de kom aldrig ud af huset til trods for, at de lå nede ved en sø

Jeg kunne blive ved. Nu er vi heldigvis skiftet til et sted med mere overskud. Dog er det stadig tydeligt, at de er pressede. Og ved sygdom møder pædagoger stadig op, da de ellers ville
være for pressede. Personligt, synes jeg ikke vores dagtilbud er i nærheden af den kvalitet, vi
bør tilstræbe, for at få skabt nogle ressourcestærke “nye” borgere. Jeg frygter virkelig, hvad
det er for en generation, vi skaber, når vi nedprioriterer dem så meget.
Dette er blot min historie... jeg har desværre hørt langt værre.
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“ Børn, der oplever mange skift med hensyn til

primære voksne, oplever mere stress og er mere
tilbøjelige til at være mere socialt tilbagetrukne
og aggressive end jævnaldrende”
EVA & BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET, 2018a:9

“

Opbygning af trygge tilknytningsrelationer
mellem børn og voksne er én af de vigtigste
pædagogiske opgaver i dagtilbud”
EVA & BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET 2018b:11
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Når man som voksen står alene med for mange børn, er det svært, for ikke at sige umuligt,
at skabe gode, trygge læringsrum. Den voksnes adfærd bærer præg af at være en passiv,
overvågende figur, fremfor en engageret, vejledende voksen. Børnene er mere overladt til
sig selv og har sværere ved at blive inkluderet i legerelationer. Der opstår flere konflikter
og deres adfærd bliver mere apatisk (VIVE 2014a). Når børn ikke får hjælp til at løse deres
konflikter og hjælpes i deres legerelationer, har det konsekvenser for deres evne til at indgå i
relationer med andre børn (Dansk Psykolog Forening 2019).
Børn spejler sig konstant i de voksne, der er omkring dem, både når de voksne viser overskud, og når de voksne er pressede. Børn kan ikke sortere i de signaler voksne udstråler,
og derfor har det store konsekvenser for børnene, hvis deres pædagogiske personale ofte
optræder i stressede situationer. En svensk undersøgelse af børns stresshormoner viser, at
ved at forbedre normering, så faldt børnenes niveau af stresshormon betydeligt. Børnenes
adfærd ændrede sig positivt fra at være ængstelig og aggressiv til at være aktiv og kontaktskabende (VIVE 2014b).
De voksnes adfærd præges også af forbedrede normeringer. Når der er færre børn,
sænkes konfliktniveauet blandt børnene og de voksne skælder derfor betydeligt mindre
ud (Børns Vilkår, 2020b). Det påvirker børnenes følelse af tryghed. Som det ser ud i dag
oplever alt for mange børn skældud. Mere end hvert 6. barn oplever at blive skældt ud og
mere end hvert 4. barn oplever at deres kammerater bliver skældt ud (Børns Vilkår 2020a)
- og det er dybt problematisk! Børneforsker Erik Sigsgaard påpeger, at skældud kan have
en negativ effekt på børnenes selvværdsfølelse og de kan føle sig udskammede: ”Når vi
ved, at psykisk straf - som skældud – er mindst lige så skadeligt som fysisk straf, så er det
meget alvorlige tal. Skældud er som at blive slået med stemmen” (Information d. 23 februar
2016).
Bedre normeringer er altså direkte forbundet med børns sociale trivsel og stressniveau.
Men som situationen er nu, optræder mange børn i pressede hverdagssituationer, der, ganske simpelt, ikke stimulerer god leg, tryghed og udvikling, og som potentielt har langvarige
konsekvenser for det enkelte barn.

FORÆLDREFORTÆLLINGER
PÆDAGOGBERETNING FRA DANSK DAGINSTITUTION

Hver morgen når jeg står op, kæmper jeg en kamp for at komme af sted. Jeg blev uddannet pædagog for
at hjælpe børn. Nu er jeg bare tilstede og prøve at redde konflikterne ud mellem børnene, i stedet for gå i
dybden og hjælpe barnet. Jeg har ikke tid eller mulighed for at se eller hjælpe børnene mere. Jeg er træt,
jeg er ked af det, jeg er drænet for energi og har ikke engang overskud til mit eget liv og mine egne børn.
Jeg sidder hver morgen med 5 børn, der græder når deres forældre går, 2 på hvert lår og en i mine arme.
Hvis ét barn kræver ekstra opmærksomhed hele dagen, kan jeg ikke nå ud til de andre 23 børn, der skriger
efter mig. Jeg lyver for forældre og siger, at deres barn har haft en god dag, selvom jeg ved det kun drejer
sig om pasning og opbevaring. Alt imens det pædagogiske tilsyn kræver mere pædagogik ind i hverdagen og skriger på mere dokumentation. Jeg begynder at tvivle på, om jeg overhovedet vil være pædagog
mere.
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REBILD KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vores søn er ikke ret glad for at gå i børnehave, han vil helst ikke af sted. Vi har mange gange
i løbet af året forsøgt at tale med personale om vores søns trivsel i børnehaven, svaret er kort
og godt, ”så snart at I er gået er han er glad og leger, der er ingen problemer”. Man forsøger
ikke at få en dialog eller afsætte tid til at finde ud af, hvorfor han ikke vil af sted, til trods for at
vi har en søn der hænger sig fast i bildøren og stakittet, fordi han ikke vil ind i børnehave. Der
er ingen samarbejde, ingen overskud, ingen initiativ og ingen glæde.

FORÆLDREFORTÆLLINGER

FREDERICIA KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Pædagoger virker pressede. Den ene fx har sagt at hun ved godt, hvordan hun ville kunne
støtte vores barn til at indgå i sociale relationer, når de har “fri leg”, men at det desværre ikke
er muligt, når hun er alene med 11 børn. En pædagog sad og spiste med 16 børn i alderen
4-5 år, fordelt ved to borde. Hun rullede frem og tilbage imellem bordene for at hjælpe. Når
hun vendte ryggen til det ene bord, blev der “ballade” ved det andet bord og omvendt. Hun
erkendte at det absolut ikke var optimalt, men desværre nødvendigt og meget stressende.

give dem. Inden hun stoppede, blev der sat en anden pædagog ind på stuen til at få styr på problemerne. Også han måtte stoppe sit job som pædagog.
En dag kulminerede det hele. Vi kom ned i børnehaven til sommerfest. En pædagog kom hen og fortalte mig, at en af drengene havde været efter min søn, drengen havde slået ham. Min søn var flygtet
op i legetårnet for at gemme sig. Pædagogerne fandt ham grædende, havde tisset i bukserne og var
kold. De vidste ikke, hvor længe han havde siddet der.
I dag er han 5 år og er i den gruppe, som nu kører ud i naturen hver dag. Her har de en fast normering,
der hedder 3 voksne til 18 børn. Nu er han endelig blevet glad for at gå i børnehave. Hans stammen er
stoppet, og jeg er så småt ved at få min glade dreng igen.

KØBENHAVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Som baby var min lille dreng altid glad, grinede og fjollede. Han var 11 måneder, da vi startede
indkøring. I begyndelsen så alt ud til at være i skønneste orden. Men min søn blev bare aldrig
rigtig glad for at blive afleveret. Efter kort tid stoppede hans faste pædagog på stuen, som han
havde knyttet sig meget til. En ny kom til, men også hun stoppede. Derefter var der et rend
af vikarer og pædagogstuderende. Så stort set altid nye voksne, på nær en som havde været
der fra begyndelsen. Min søn stoppede med at knytte sig til de voksne. Drengene blev vilde,
forsøgte at stikke af, kastede med legetøj ud over det hele. Vi kunne se på personalet, hvor
pressede de var, når vi hentede. Ofte var de 1-2 på stuen til 12 vuggestuebørn, når vi hentede.
2-3 måneder før at drengeflokken fyldte 2 år og 8 måneder, rykkede de dem op i børnehaven,
for man havde brug for pladserne i vuggestuen. Hvis de ikke fik fyldt stuerne op, så mistede
institutionen penge, hvilket ville munde ud i nedskæringer. Konsekvensen af det var, at vildskaben tog til. Min søn knyttede sig ikke til de voksne på den nye stue. Han havde lukket sig ind
i sig selv, og stod helt stille og kiggede forvirret på de andre. Han ville ikke af sted om morgenen, og det fortalte han hver morgen: ”Jeg vil ikke i børnehave. Mor du skal blive her med
mig, du skal ikke på arbejde”. Der var en fast pædagog på stuen, en pædagogstuderende og
en vikar. Ofte var pædagogen alene med hele stuen. Når vi mødte ind om morgenen var det
ikke unormalt, at de kastede rundt med pailletter og puslespil mv. Min mand blev ofte om morgenen og hjalp med at rydde op og få ro på flokken.
Vi holdt vores søn hjemme, så ofte det var muligt. På en af de fridage, blev der skrevet en
besked på KBH forældre, at nogen af drengene havde kastet med en legetøjsløve, som havde
smadret en rude inde på stuen.
Problemerne blev omtalt som at det er en vild drengegruppe. Men ingen talte om elefanten i
rummet, nemlig at pædagogerne gik ned med stress en efter en, og børnene hver dag mødte
ind til få voksne, som de ikke rigtig kendte.
Hver dag kom min søn hjem og fortalte om, at han var blevet slået og sparket. Og altid sluttede det af med: ”Og derfor vil jeg ikke i børnehave”.
Han begyndte at stamme. Det i sig selv er ikke unormalt. Men vi bemærkede, når han havde
været hjemme i en længere periode, så stoppede hans stammen. Så snart han var tilbage i
børnehaven, så begyndte han at stamme igen. Han havde mareridt dagligt, hvor han vågnede
skrigende op badet i sved.
Den faste pædagog på stuen stoppede. Hun fik stress og kunne ikke se sig selv i øjnene, fordi
hun ikke havde tid til at give børnene den kontakt, de havde brug for, og som hun ønskede at
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“

67%

af pædagoger har følt arbejdsrelateret stress indenfor de seneste 2 uger”
BØRN OG UNGE, d. 7 maj 2019
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BALLERUP KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Mit barn er 4 år og går i børnehave. I sidste uge tog en pædagog fra stuen fat i mig for at høre,
om hun har ændret adfærd derhjemme. Jeg spurgte hvorfor og fik at vide, at det var fordi de
ikke kunne kende hende. Hun er begyndt at reagere voldsomt og fx ikke tage imod tilbud fra
børn, som vil lege med. Okay...
Samme dag fortæller mit barn, da jeg spørger hvorfor hun skubbede X...
“Det gør børn i børnehaven, mor. A, B, og C bokser X i maven ude på legepladsen, så hun
bliver ked af det og græder. Jeg var også bange.”
Mig: “Gik du ikke til en voksen?”
Mit barn: “Nej, mor. De voksne må ikke vide jeg er bange, for så ved alle jeg er bange. Det må
de ikke.”
Mig: “Men hvorfor? Er du bange for A, B, og C?”
Mit barn: “Ja, mor. Måske de også bokser mig?”
Jeg vælger at gå direkte til lederen her 5 dage efter. Hun var forstående, da der har været mere
med de 3 børn, som rotter sig sammen. Derudover så bekræfter lederen, uden at jeg selv
nævner det, at der ikke altid er nok voksne til at se det ske! Mit barn siger selv nogle gange
“ingen voksne så det”.
Mangel på voksne skaber en overlevelseskultur hos de små, som handler om at beskytte sig
selv mod alt ondt. Jeg er ikke i tvivl om, at min datter ændrer adfærd for SIT EGET BEDSTE, så
hun ikke ender som det offer, hun ser til dagligt. Det gør forbandet ondt i maven, at det er den
hverdag, vi tilbyder vores børn.
KOLDING KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Hvornår blev det nødvendigt for min datter på 5 at “tilkalde” hendes fantasivenner, i stedet for
en voksen, for at hjælpe hende med beskyttelse mod de drenge, der slår hende. Hvorfor er vi
nået dertil, at børn er nødt til at LEDE efter en voksen (der ikke har tid) for at forsøge at blive
anerkendt og trøstet. Vi kan ikke være det bekendt!
SVENDBORG KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min datter startede i den lokale kommunale børnehave. Den var fuld af søde børn og voksne,
og vi havde håb for, at det ville blive berigende for vores datter, at bruge sine dage der.
Der gik dog ikke længe, før det var mere end tydeligt, hvor pressede de stakkels pædagoger
var. De rendte fra den ene opgave til den anden, prustende og røde i hovederne. At løse konflikter eller hjælpe børnene i andre sociale sammenhænge, skulle gå så hurtigt, at der blev tyet
til mere upædagogiske og uholdbare løsninger. Jeg blev ofte spurgt om jeg lige kunne holde
øje, mens en pædagog gik på toilet, fordi de var fuldstændig alene med en enorm børneflok.
Til tider var der endda vikarer, der var overladt til sig selv. Børnene fik ingen hjælp til støtte i sociale sammenhænge med andre børn. Et barn blev glemt på toilettet en gang, da hele børnehaven tog på tur. Der var bare ikke overskuddet til selv helt essentielle opgaver.
Vi havde som forældregruppe råbt vagt i gevær, holdt møder med øverste ledelse og voksne,
men det gav ikke resultater. Der var bare ikke hænder nok.
Endte selv med at tage min datter ud af institutionen, da jeg ikke vil udsætte hende for det
kuldsejlede projekt - ikke alle har den mulighed og det burde ikke være nødvendigt! Samfundskontrakten er brudt!
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“

46%

af pædagoger oplever dagligt
eller flere gange om ugen ikke at kunne tage sig
af et barn med forstyrrende adfærd”
BØRN OG UNGE, d. 7 maj 2019

- 67 -

VIRKELIGHEDENS DAGTILBUD 2.0

#HVORERDERENVOKSEN

REELLE NORMERINGER & FORÆLDREBERETNINGER FRA LANDETS KOMMUNER

FORÆLDREFORTÆLLINGER

HEDENSTED KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Derhjemme fortæller hun, at hun er blevet slået - igen i dag. Hun fortæller, at de voksne sagde
pyt, den anden sagde ikke undskyld, og i hendes verden er den konflikt ikke løst. Hun er stadig
ked af det, flere timer efter det er sket. Og det giver mening! 2 voksne til 60 børnehavebørn på
legepladsen - hvordan skulle de dog kunne nå at løse alle konflikter?! Hvordan skal de finde
overskuddet til det? Og hvordan skal de kunne se, hvad der sker i alle kroge? Det er en stor
legeplads.
Jeg når så langt ud i min frustration, at jeg fortæller vores datter, at hvis hun bliver slået igen,
så slår hun igen og løber sin vej. Men vores søde datter fortæller mig, at det ikke er nogen god
idé, for så slår de jo også bare igen for hun kan ikke løbe særlig hurtig.
Klumpen i min hals er tilbage.
Jeg er skræmt over, at jeg giver vores datter det råd og min tillid til børnehaven er væk. Og jeg
VED, at det er dygtige, kompetente voksne - de er bare pressede til det yderste af, hvad de
kan klare. De kæmper med stresssygemeldinger, opsigelser og dårlig økonomi.
Min datter græder hver aften ulykkeligt og kan ikke sætte ord på hvorfor.
Hun kan ikke længere falde i søvn alene, for hun er bange og ked af det. Hun spørger allerede
om aftenen om hun skal i børnehave i morgen og fortæller at hun ikke vil.
Hele familien er berørte, vi føler os magtesløse, og det smadrer os at se vores datter kæmpe
så hårdt, så tidligt i livet.
De voksne i børnehaven virker og ser stressede ud. Når jeg kan mærke det i den korte tid, jeg
opholder mig i institutionen, hvad gør det så ikke ved børnenes nervesystem?! Hvad får de
med sig i rygsækken? Bliver de gode samfundsborgere?
KØBENHAVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Legepladsen er meget stor og nærmest hele vejen rundt om bygningen, så det er fysisk
umuligt for de i forvejen for få pædagoger der er at holde øje med alle børnene på én gang.
Den ene dag mens jeg krammede min søn, da jeg hentede ham, kunne jeg mærke, at hans
bukser var våde. Jeg spurgte ham, om han havde haft et uheld, eller hvad der var sket. Han
svarede nej, men det havde jeg lidt svært ved at tro på, da det lugtede rigtig stramt af gammelt
tis. Han fortalte mig så, at nogle drenge havde tisset på ham. Jeg tænkte (eller mere håbede
på), at det var noget han fandt på, fordi han var flov over at have tisset i bukserne, men så
mærkede jeg efter på hans tøj og det var vådt hele vejen fra hans hals og ned til hans sokker.
Og det var vådt hele vejen ind, så jeg var nødt til at tage ALT tøjet af ham. Når jeg siger, at det
var vådt, så er det faktisk ikke helt rigtig, det var mere fugtigt, men tydeligt, at det havde været
helt vådt, der var bare gået så mange timer fra det skete, til det blev opdaget. Da jeg havde
fået min søn i tørt tøj, gik jeg ind på stuen for at finde en voksen, der kunne give mig en forklaring på, hvorfor det her var sket, og hvorfor ingen havde skiftet hans tøj, men der var ingen af
de faste voksne at finde. I stedet fandt jeg en vikar, som jeg aldrig havde set før, og hun kunne
ikke fortælle mig noget som helst. Så jeg gik ned på lederens kontor for at snakke med hende,
men hun var også gået for dagen. Så der stod jeg alene med min søn, som forståeligt nok var
rigtig ked af det og ingen til at give mig en forklaring.
Dagen efter fik jeg snakket med både pædagoger og lederen og de havde ingen forklaring på
det, andet end hvad drengene efterfølgende havde fortalt dem. De havde simpelthen ikke set
det, og de havde ikke haft tiden til at opdage min søns våde tøj i alle de efterfølgende timer.
Jeg spurgte også min søn, hvorfor han ikke havde sagt noget til de voksne, hvor han svarede
at han havde prøvet, men de havde ikke haft tid til at høre på ham.
Jeg har det generelt rigtig godt med pædagogerne og lederen. De er virkelig søde og meget
kompetente og gør det uden tvivl så godt de overhovedet kan. Når jeg har haft dårlige oplevelser, har det klart skyldtes omstændighederne og ikke personalet.
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“ Vi ser, at børn, der ikke møder tilstrækkelig

støtte fra voksne, reagerer med psykisk ubalance. Enten trækker de sig ind i sig selv og bliver
indelukkede og depressive, eller bliver udadreagerende og adfærdsforstyrrede. Det er netop den
slags, der diagnosticeres i børnepsykiatrien og
barnets symptomer eller adfærd gøres til problemet”
SUSAN HART, psykolog og forsker ved Aalborg Universitet (Tale ved
HvorErDerEnVoksen demonstration, København d. 22 november 2019)
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FORÆLDREFORTÆLLINGER

IKAST-BRANDE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min søn startede i børnehave den måned han fyldte 2 år og 9 måneder. I praksis betød det, at
han var 2 år, 8 måneder og nogle dage gammel. Alt for lille til at starte i børnehave; han kunne
ikke sætte to ord sammen i én sætning, han havde endnu ikke udviklet empatisk evne og var i
sin følelsers vold. Det er en farlig cocktail på legepladsen i ydertidspunkterne, hvor en voksen
ikke altid er lige i nærheden til at mægle og løse konflikter. Den første tid i børnehaven oplevede vi flere gange, hvad det kunne betyde.
Min dreng kom en gang op at slås inde i et legehus på legepladsen – sådan rigtig slås. Den
anden dreng var på samme alder som min dreng. De var 3 år gamle. De havde haft en konflikt,
de ikke kunne løse selv. Min dreng var fuldstændigt forslået og med rifter i hovedet. Han fik
et blåt øje og kunne ikke åbne sit øje i to dage, hvor han blev holdt hjemme, fordi han og os
forældre var så chokerede. Drengene havde ikke evne, selvfølgelig havde de ikke det, til at løse
konflikten selv, og der var ikke en voksen i nærheden, som kunne se eller høre dem.
To uger efter fik min dreng en træstamme i hovedet på legepladsen, fordi nogle børn have
slæbt den med op i et legetårn, og min dreng var den uheldige, der stod nedenunder. Havde
der været en voksen i nærheden, tænker jeg, at vi kunne have undgået den tur på skadestuen.
En måned efter slog min dreng sine fortænder, hvilket har resulteret i, at begge fortænder
sidder løse i dag. Min dreng og nogle andre børn hoppede fra stol til stol. Jeg undrer mig over
som forældre, hvor de voksne var henne, og hvorfor ingen satte grænser for denne leg.

i konflikter. Eksempelvis udadreagerende eller på anden måde fysisk. De har stort behov for støtte
og guidning, hvilket jeg forestiller mig er umuligt med den nuværende normering! Jeg har selv været
vidne til at et barn uprovokeret begynder at sparke vores søn i ansigtet, da der var ikke en pædagog i
nærheden (fordi hun jo havde 15 andre børn). Hvor fanden er der en voksen?!
Vores barn mistrives i de nuværende rammer. Vi har dialog med personalet og ledelsen, som i øvrigt
kæmper en brag kamp! Vi er så privilegerede at have et netværk, som kan varetage pasning af vores
dreng, så han en periode kun skal komme i institutionen i begrænset omfang.
ROSKILDE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vores søn rykkede fra vuggestue til børnehave da han var 2 år og 6 mdr., med lovning på at der ville
være vuggestuenormering på hans børnehavestue pga. flere børns lave alder. Det var dog ikke, hvad
vi oplevede i praksis. I flere måneder blev han bidt voldsomt ugentligt, én gang i ansigtet. Hver morgen
blev han angrebet af ét bestemt barn ude i garderoben, men der var ikke nok voksne til at holde øje
med, hvor børnene gik hen, og hvad de lavede, når de også skulle være på stuen og tage imod børn,
der skulle sige farvel. Flere gange måtte jeg splitte ukonstruktive lege (“gå hen og slå/skub/spark en
tilfældig”-leg eller “ødelæg nogle andres leg”-leg) ude i garderoben, trøste og hjælpe børn og tage
dem med ind på stuen, hvor jeg nogle gange er blevet sammen med mit eget barn, indtil at der kom
flere voksne, så jeg ikke skulle efterlade ham i kaos med én (hårdt presset) voksen.

Min mindste dreng skal snart starte i børnehaven. Jeg har ondt i maven over det, fordi jeg ved,
hvor underbemandet personalet er, og fordi jeg ved, hvor hårde legene og konflikterne er på
legepladsen. Det er en trøst, at storebror går i børnehaven. Måske kan han støtte og hjælpe sin
lillebror på legepladsen i de situationer, hvor der ikke lige er en voksen i nærheden. Hvis jeg en
dag hører, at storebror har forsvaret lillebror på legepladsen - og måske slået fra sig, så vil jeg
ikke rose storebror for det, men jeg vil heller ikke fortælle ham, at det må han ikke. Det er jeg
ikke stolt over at indrømme. Men hvis der ikke er en voksen i nærheden til at hjælpe med konfliktløsning, og det ender med slåskamp, så håber jeg kun på, at det er mine drenge der ender
med færrest skrammer. En mor er på den måde ikke anderledes end en dyremor, som sætter
sine egne unger højest.
HORSENS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vi har en lidt stille og sensitiv dreng, der leger godt i sit eget selskab. Og det er jo en god
egenskab at have, men man skal jo ikke lege alene hele tiden. Han var godt med i børnehaven, når der var voksenstyret leg eller aktiviteter de få timer om formiddagen. Men når de selv
skulle lege, havde han rigtig svært ved at komme med i legene (fik ofte “nej” af de andre børn)
og svært ved at agere og være i legene. Vi oplevede desværre i børnehaven dengang, at han
ingen hjælp fik til at komme ind i legene og være en del af det sociale. På trods af adskillige
møder med os om vores bekymring, skete der intet.
Han er ikke en dreng, der råber op eller siger fra, så det resulterede i, at når der opstod konflikter i legene (hvilket der jo ofte gør med børn), havde han svært ved at håndtere dem selv.
Og han fik ofte ikke hjælp fra de voksne, så enten gik det ud over ham, eller også måtte han
forlade legen.
STEVNS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg oplever altid, når jeg afleverer og henter, at der kun er 1 pædagog eller medhjælper til hele
stuen. Stuen er normeret til 21 børn, hvad jeg blev fortalt ved opstart. Det minder ofte om en
krigszone.
Vi oplever, at vores dreng bryder ud i gråd, når vi italesætter, at han skal i børnehave. Derudover er han løbet væk, når vi har skulle aflevere ham.
I vores børnehave er der en gruppe af børn, hvis adfærd er uhensigtsmæssig både i lege og
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“

44%

oplever dagligt eller flere
gange om ugen ikke at kunne tage sig af et barn,
der har svært ved at komme med i legen”
BUREAU2000, 2020:5
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“
FORÆLDREFORTÆLLINGER

”Børn danner sig erfaringer med den
kvalitet af omsorg de modtager. De vurderer, om
det kan betale sig for dem at række ud – om de
kan regne med at få hjælp til deres følelser”
EVA, d. 20 august 2020

ALBERTSLUND KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Da jeg en tidlig eftermiddag henter min datter, står vi i garderoben og er ved at tage tøj på.
Jeg kan se ud af en glasdør til legepladsen, at en af de andre fra gruppen af de små, som lige
er rykket i børnehave, bliver slået af en lidt ældre dreng. Jeg spejder, men ser ingen voksen
i nærheden. Jeg ved, at de er legekammerater, så drengen har nok bare haft svært ved at
udtrykke sig, og har derfor udtrykt sig fysisk. Jeg greb naturligvis ind, trøstede, fik sat ord på
deres følelser og de blev gode igen. Denne pige var kun 2,6 år, lige startet i børnehave og dér
stod hun, uden opsyn og fik slag. Jeg ved ikke, hvor den voksne var. Måske der lige var en,
der skulle hjælpes på toilettet eller havde slået sig, så hun derfor måtte gå fra. Det er i hvert
fald ikke hendes skyld, at hun ikke fysisk kunne dele sig i to og være to steder på en gang.
Det fik mig til at tænke på, hvordan vi kan forvente, at børn lærer at håndtere konflikter, både
med andre, men i høj grad også i dem selv, hvis ikke der er de nødvendige voksne til at guide
dem gennem det? Det hele hænger sammen. Fra vuggestue, til børnehave til folkeskole til
uddannelse til arbejdsmarkedet - hvis de kommer så langt. På længere sigt viser forskning
nemlig, at de børn, der har gået i vuggestue og børnehave af god kvalitet, klarer sig bedre i
skolen og får bedre uddannelse og job.
Mens vores børn går ad samfundets lange vej, er det vores ansvar at passe på dem, guide
dem og vise dem vejen. Vi tilbyder dem en vej med ringe belysning, så de let kan fare vild, og
med huller, de kan falde ned i. Vi burde tilbyde dem en sikker vej, som de kan gå, løbe og lege
på.
VEJEN KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

I min søns børnehave er der normalt en medhjælper og en pædagog til de 19 børn på stuen.
Min søn har haft rigtig svært ved at rumme de kaotiske dage. Kommunen giver ikke tilskud til
pasning i hjemmet, men han magter ikke dagene. Jeg har derfor opsagt min deltidsstilling for
at studere og dermed primært læse om aftenen, for at kunne give ham korte og overkommelige dage.
Den anden dag hentede jeg ham, havde flere børn været hjemme pga. nær kontakt med corona. De havde været 12 på stuen til de to voksne. Min søn strålede. Da jeg spurgte, om det
havde været en god dag sagde han: “ja, de voksne har bare smilet, og de ville altid bare gerne
hjælpe så jeg ikke hele tiden bare skulle prøve selv” - jeg synes ikke, det er urimelige krav fra
en dreng på 4 år.
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“

66%

af psykologerne vurderer at
utilstrækkelig normering betyder at et barn har
svært ved selvregulering og adfærdskontrol”
DANSK PSYKOLOG FORENING, 2019:9
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NÅR INDSATSEN UDTÆNKES,
MEN IKKE KAN UDLEVES
Børn er individuelle små væsener og har individuelle behov. Ifølge den danske dagtilbudslov, skal børn tilbydes målrettede indsatser for at ”understøtte det enkelte barns trivsel,
læring, udvikling” (Dagtilbudsloven §7, stk. 2). Pædagogerne er uddannede til at vurdere,
hvilken indsats et barn har brug for. Fokus på sprog, hjælp til inklusion, motoriske øvelser,
følelsesregulering etc. Indsatserne skrives i handleplaner, der afvikles møder og rådføres
med ressourceteams.
Men i dagligdagen, der hvor indsatsen skal udleves, er der et utal af eksempler på pædagogisk personale, der ikke kan imødekomme barnets individuelle behov, simpelthen fordi
de er for få.

FORÆLDREFORTÆLLINGER
RANDERS KOMMUNE, FORÆLDER BØRNEHAVEBARN

Min søn på knap 6 har fået skoleudsættelse og har dermed fået et ekstra år i storbørnsgruppen i sin
børnehave. Vi har efterhånden haft en del møder med PPR for at finde ud af, hvordan han kan hjælpes
bedst muligt.
Det er på mange måder som at løbe panden mod en mur. Vi sidder der sammen med en flok kompetente
mennesker, der ved en masse om børn og forsøger at finde en løsning for at hjælpe vores søn bedst
muligt. Personalet er ikke i tvivl om, at det bl.a. kan hjælpe ham at komme i mindre grupper under spisningen og at han bliver guidet meget af en voksen. Men det er der simpelthen ikke ressourcer til. En af pædagogerne - der har en stor viden indenfor området - fortæller med sorg i stemmen, at det er børn som vores
søn, der taber i kommunens gentagende besparelser på børneområdet. Der er ikke hænder nok.
KALUNDBORG KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg har et barn, der er forsinket rent sprogligt, og jeg synes, det er dybt frustrerende, at der ikke er reageret på dette fra børnehavens side. Jeg måtte selv slå i bordet for at få en talepædagog ud. Måske skyldes det, at der ikke er en uddannet pædagog på stuen. Måske skyldes det, at de ansatte, som er, løber
rigtig stærkt og altid har tusinde andre gøremål end at være nærværende med børnene. Nu er problemet
omkring mit barn spottet, men der er ingen uddannet pædagog på stuen til at varetage opgaven.
HORSENS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Vi har haft mange møder med personalet om vores barns trivsel i børnehaven. De havde bare aldrig tid til
at udleve det, som vi havde aftalt og talt om til møderne. Så det blev aldrig bedre. Til et af møderne fik vi
at vide, at de var så pressede, at de børn, der kunne underholde sig selv, måtte det, for de var nødt til at
tage hånd om de børn, der lavede ballade. Så det var til at holde ud at være der. Og hvis vi var utilfredse,
måtte vi gå til lederen.
BILLUND KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min datter er 5 år og går til talepædagog. Vi har valgt privat talepædagog, da ventetiden ved PPR oversteg
10 mdr. Hos talepædagog får hun små vendespil med 10 brikker med hjem som lektie. Disse 10 brikker
medbragte hun i sidste uge i børnehaven. Da vi afleverer fortæller vi X (pædagog), at vores datter gerne vil
spille spillet med X. Det består af 5 stik og tager kun 2 minutter.
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X siger, “det spiller vi lige når vi får 2 minutter”. Da jeg henter min datter ligger spillet hvor jeg
efterlod det. Jeg spørger, “fik du spillet med X, så han kunne høre hvor dygtig du er blevet?”
Min datter svarede “nej mor, X havde ikke 2 minutter i dag”
Jeg valgte ikke at konfrontere X, da jeg er sikker på at han havde spillet, hvis han havde haft 2
minutter. Men det havde han ikke, og jeg tror ikke, hans i forvejen tunge skuldre har behov for
mere vægt.

FORÆLDREFORTÆLLINGER

AALBORG KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBØRN

Jeg har desværre mange eksempler på, hvordan den dårlige normering påvirker mine to
børnehavebørn. Dertil er det også en frustration, at personalet i børnehaven også oplever det
som et stort problem. Vores værste eksempel, som stadig præger os og vores barn dagen i
dag, er at én bestemt dreng bed meget ofte. Vores dreng er en meget mild dreng og derfor
blev han nemt et offer, for den dreng som bed. Til sidst begyndte vi at tælle mærker og tage
billeder af dem. Da det var allerværst havde min søde, milde dreng 12 bidmærker på 4 uger.
Vi havde mange aftaler med personalet om, at drengen der bed skulle “overvåges” og måtte
ikke være alene med vores barn. Men det gik alligevel galt. Ved et af mange møder sagde
personalet i børnehaven direkte til os: “Vi har ikke ressourcer til at mandsopdække barnet, der
bider. Måske er det bedst, hvis I skifter børnehave. Sådan er det jo også med børn, der bliver
mobbet, enten er det mobberen eller ofret, der flytter.”
Der tabte jeg alt for personalet i denne børnehave i Aalborg Kommune. Jeg håber og beder
til at normeringerne bliver bedre, for ingen børn fortjener den oplevelse, vores dreng har haft i
hans børnehave fra 2017-2020.
VIBORG KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Herhjemme er vi høje, højere end gennemsnittet, og min søn begyndte at få smerter. På vej
hjem fra børnehave, var der ofte dage, hvor han ikke kunne gå. Han græd og eftermiddagene
bar præg af frustration.
Omtrent halvanden-to måneder efter opstart, erfarede jeg, at min søn ikke måtte sove, det han
havde behov for. Der var kun personale til at børnene sov fra 12.15-13.30. Jeg italesatte min
søns behov for mindst 2 1/2 times søvn. Beslutningen var taget. Han kunne kun tilbydes 1 time
og 15 minutters søvn. Det var et spørgsmål om manglende personale.
Eftermiddagene blev værre, frustrationen steg. Min søn græd og hans glade, milde sind
blev oftere og oftere erstattet med vrede og tårer. Jeg gik til børnehaven igen, svaret var det
samme. Ressourcer. Eller mangel på samme.
Jeg begyndte at give smertestillende, det virkede. 4-5 aftener om ugen, måtte der smertestillende til, før han ikke havde ondt og kunne sove. I ferierne og weekenderne var smertestillende
unødvendigt. Han sov til gengæld op mod 4 1/2 time, til middag.
Efter 5 måneder bad jeg lægen om hjælp. Min søn blev henvist til børneafdelingen på sygehuset, for der måtte jo være noget galt, sagde min læge. Sygehusets mange undersøgelser gav
ingen svar. De kunne fortælle, at min søn var sund og rask. Konklusionen var derfor, at fordi
min søn var så høj, havde hans krop brug for hvile, og når han ikke fik det, udløste det smerter.
BORNHOLMS KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUE- OG BØRNEHAVEBARN

Jeg har to drenge der går i hhv. vuggestue og børnehave i samme institution.
Kan særligt mærke på den store på 4 år, at normeringerne påvirker ham. Han er en meget
følsom dreng, og dette kan i visse situationer give ham problemer, fordi han ikke ved, hvordan
han skal håndtere sine følelser, så han bliver udadreagerende. Dette sker ofte om morgenen
eller om eftermiddagen, altså i timerne hvor der ikke er så mange pædagogerne.
Pædagogerne har selv ytret, at hvis bare de havde nogle flere hænder, ville mange af hans
”problemer” været undgået, fordi der havde været en voksen til at hjælpe ham.
Jeg sætter pris på alt, hvad de pædagoger gør. Jeg ved de gør deres bedste… De mangler
dog hænder.
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“ Det tyder på, at der er sket en forringelse i
normeringerne, samtidig med at der er sket en
forøgelse i administrative opgaver, der ikke direkte har med børnene at gøre”

TOMAS ELLEGAARD, lektor på Roskilde Universitet og tilknyttet center for
daginstitutionsforskning (Information d. 6 april 2019)
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NÅR BØRN MÅ TRØSTE BØRN
ELLER BARE NØJES MED SIG SELV
Når børn græder og har brug for trøst, så er det afgørende, at deres signaler bliver hørt og
læst korrekt af de voksne, der omgiver dem. Hvis det ikke sker, begynder børnene at miste
tillid til omverden. Når et barn oplever svigt som dette gang på gang, holder de til sidst op
med at henvende sig. Det betyder ikke, at barnet er blevet mere selvstændigt - tværtimod.
Manglende forståelse og respons fra dagtilbudspersonalet resulterer i, at barnets udvikler
utrygge tilknytningsrelationer til personalet og holder op med at opsøge hjælp, selvom behovet er der. Og det har langstrakte konsekvenser! (Børns Vilkår 2019)
Børn der står alene og græder, og børn der trøster børn - det er hverdagseksempler på
manglende hænder. Børnene ønsker at blive trøstet af en voksen, men de har udviklet
disse overlevelsesstrategier til at løse problemerne selv. Det har de, fordi de oplever, at de
voksne ikke er til stede, eller er beskæftiget med vigtige ting, der ikke må afbrydes (Børns
Vilkår 2019). Og selvom man måske kunne fristes til at påstå, at børnene får udviklet deres
empatiske evner, når de trøster hinanden, så er det en ansvarsbyrde, der er alt for stor for
noget barn at bære - og det er ikke den trøst børn har brug for!
Når et enkelt barn i en børnegruppe ikke bliver mødt, påvirker det alle børnene. De er utroligt sensitive overfor deres omgivelser og det er altså afgørende, at alles behov bliver mødt.
Derfor har det store konsekvenser for et barns tilknytning og tryghedsfølelse i institutionen,
hvis et andet barn på stuen står alene og græder, eller ikke hjælpes i en konflikt (EVA d. 20
august 2020).

FORÆLDREFORTÆLLINGER
EGEDAL KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

“Der’ no’en, der grædeeeeer!!” Det har vi grinet ret meget af herhjemme. Fra da min søns små tvillingesøstre var helt nyfødte, har han råbt “Der’ no’en, der græder” efter mig og hans far, som den mest
naturlige ting i verden, når en af pigerne græd. Vi har grinet meget af det, fordi det lød så sødt. Men i virkeligheden er det faktisk slet ikke noget at grine af. For hvor har han det fra? Han har det fra børnehaven.
I børnehaven er der ikke voksne nok til at opdage, når børnene græder. Så børnene er helt vant til at kalde
på de voksne, når en kammerat er kommet galt af sted, savner sin mor, er blevet slået, drillet, eller bare er
ked af det. Udover at jeg synes, det er fuldstændig fantastisk menneskelig adfærd, at børnene tager sig af
hinanden på den måde, så synes jeg, det er decideret skrækkeligt, at det er nødvendigt. Hvornår blev det
sådan, at børn har ansvar for børn i børnehaven?
Hvornår blev det sådan, at en 3-årig kan svare “mig selv”, når jeg spørger ham, hvem der trøstede ham,
da han slog sit knæ på legepladsen? Hvornår blev det sådan, at ingen voksne ved, hvorfor ens barn har
størknet næseblod, når man henter det?
For der er ikke engang altid nok voksne til at reagere, når de andre børn råber “Der’ no’en, der græder”,
og det er fandme bare super trist. Min søns voksne i børnehaven er fuldstændigt fantastiske, og jeg holder
på, at de udover vores familie er dem her i verden, der vil min søn det allerbedste, ingen tvivl om det. Der
er bare ikke nok af dem. Hvad skal vi gøre? Der er nogen, der græder. Og det er mig.
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LEMVIG KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

FORÆLDREFORTÆLLINGER

2019: I en lang periode afleverede vi vores barn i vuggestue med ondt i maven. Der manglede
hænder og pædagogerne virkede stressede. Børn sad indimellem alene og græd ved bordet,
når man kom ind om morgenen. De voksne havde travlt og var i gang med putning eller bleskift. Når vi selv hentede om eftermiddagen, var der ofte en ble, som ikke var blevet opdaget.
Det blev til sidst nok for to forældrepar, som tog deres børn ud og blev hjemmepassere på fuld
tid.
2020: I børnehaven er vores barn heldigvis mere robust end i vuggestuen. Men der mangler
trøstende hænder på de dage, hvor vores barn ikke vil afleveres; Der mangler ro og styring
på de børnegrupper, som bliver sendt alene på legepladsen; Der mangler overlevering til os
forældre, som sjældent får info omkring vores barns dag; Pædagogerne virker pressede.
HELSINGØR KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Jeg har oplevet at komme for at hente min søn og finde ham grædende og ulykkelig ude på
toilettet. Deres ringeklokke var gået i stykker og pædagogen (der var alene) havde ikke haft tid
til at gå ud og tjekke til ham. Og havde faktisk også glemt ham. Hun havde heller ikke kunnet
høre ham råbe, fordi der var så meget støj. Han havde siddet der næsten 20 min.
Vi oplevede et mere og mere presset og stresset personale. De gjorde deres bedste trods de
store udfordringer. I det store hele havde min søn en god børnehavetid med kærlige voksne.
Men tænk hvor meget bedre det kunne have været med et par hænder mere. Og hvor mange
dårlige situationer, der kunne have været undgået.
SOLRØD KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

En fredag ankom jeg kl. 16.10 til min søns vuggestue for at hente ham. Min søn er på det
tidspunkt 14 måneder gammel, har gået i vuggestue i lidt over 2 måneder og sover til middag
2 gang om dagen. Pædagogerne på hans stue registrerer på en ipad, hvornår børnene sover
og derfor kunne jeg i toget på vej til vuggestuen se på ForældreIntra, at han var blevet lagt til
at sove kl. 14 og tilsyneladende endnu ikke var vågnet. Da jeg ankommer til vuggestuen, går
jeg ind på min søns stue. De tilbageværende børn fra vuggestuens fire stuer er alle sammen på
det tidspunkt samlet på min søns stue. Sammen med dem er to pædagoger, hvoraf ingen af
dem er tilknyttet min søns stue. Jeg kommer ind på stuen, siger hej og kigger mig omkring. Da
min søn ikke er at se, spørger jeg “sover han endnu?”. Begge pædagoger kigger på mig med
spørgsmålstegn i øjnene og svaret fra den ene pædagog er: “det ved jeg ikke”. Ipaden bliver
hurtigt tjekket af pædagogen, der dermed også kan konstatere, at min søn er lagt til at sove
kl. 14. Derefter skynder pædagogen og jeg os ud af stuen - ned af en lang gang, igennem en
massiv dør ind til barnevognenes opbevaringsrum og videre igennem endnu en massiv dør ud
på legepladsen. Her ligger min søn alene i en barnevogn og skriger af sine lungers fulde kraft.
Jeg skynder mig selvfølgelig at få ham ud af barnevognen, hvor han er fastspændt med sele,
for at trøste og berolige ham. Han er helt i opløsning, har røde øjne, hulker og har svært ved at
falde til ro.
Der var ikke én voksen i vuggestuen, der vidste, at min søn stadigvæk var i vuggestuen - eller
at han lå i en barnevogn på legepladsen. Ingen vidste hvor længe han havde ligget alene og
skreget. Der stod en tændt babyalarm 3-4 meter fra barnevognen. Modtageralarmen lå slukket
på stuen. Var der en voksen til stede? Nej det tør siges. Der var ingen voksne, der anede, at
der stod en 14 måneder gammel dreng, spændt fast i en barnevogn på legepladsen og skreg
- eller hvor længe han havde ligget der. Var jeg kommet en time senere, havde han formentlig
stået der en time længere - for de vidste ikke, at han var i vuggestuen.
Jeg var og er helt forfærdelig ulykkelig, vred, frustreret og dybt rystet. For mig er det her
et tydeligt tegn på, at der er noget helt galt med bemandingen i vores daginstitutioner. Jeg
oplever kun søde og kompetente voksne. Men sådan noget her må ikke ske! Der må ikke
kunne opstå en situation, hvor et 14 måneder gammelt barn bliver glemt og ligger alene i en
barnevogn på legepladsen!
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HOLBÆK KOMMUNE, BEDSTEFORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

Jeg kommer ind på stuen, hvor de sidder og er ved at være færdige med at spise. Her er
startet en ny baby (under et år) og denne baby bliver bange for mig (fremmed) og begynder at
græde. Babyen sidder i en højstol og der sidder en voksen på den anden side af bordet, med
to børn på skødet. Det vil sige, at den ene voksne der var til stede, var optaget og ikke kunne
trøste det dybt ulykkelige barn.
Det var SÅ synd, og da det var mig hun var bange for, kunne jeg ikke hjælpe på anden måde
end at skynde mig ud. Men det er så langt fra OK!
ÅRHUS KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Mor: ”Det var da godt nok en ordentlig hudafskrabning. Hvordan har du fået den?”
3-årig dreng: ”Jeg væltede på cyklen ovre på fliserne i børnehaven i dag.”
Mor: ”Gjorde det ikke ondt?”
3-årig: ”Jo, lidt.”
Mor: ”Var der så en voksen der kom og trøstede dig?”
3-årig: ”Nej, det var der ikke.”
Mor: ”Jamen, hvad gjorde du så?”
3-årig: ”Så trøstede jeg bare mig selv.”
Dette er virkelighedens dagtilbud - og endda i en af de mere eftertragtede institutioner med
gode brugeranmeldelser. I Aarhus har man brugt de penge, der var afsat til minimumsnormeringer på at inddække gæld i kommunekassen, så det spejder vi langt efter.

“ ” I undersøgelsen svarer 3 ud af 4 børn, at

der er en voksen i børnehaven, der er god til at
trøste, mens 1 ud af 4 ikke oplever dette. Børnene
fortæller, at trøst handler om, at dagtilbudspersonalet tager sig tid til at trøste og til at give
barnet fysisk omsorg, f.eks. ved at tage barnet
på skødet eller give et kram”
BØRNS VILKÅR, 2019:31
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“ 41%
FORÆLDREFORTÆLLINGER

af pædagoger oplever
dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne
give et barn trøst.”
BUREAU2000, 2020:5

ODENSE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

En dag hentede jeg min datter i børnehaven. Hun sad alene på en bænk og græd. Hun havde
tisset i bukserne. Hendes 2 bedste venner var gået hjem sammen. Hun følte sig alene og forladt. De voksne havde forsøgt med trøst, men var blevet optaget af de andre børn - de er så få
voksne. På det tidspunkt var min datter lige startet i børnehave. Hun var knap 3 år.
For nylig oplevede jeg igen, at hun sad og græd stille. Ved siden af hende sad en af hendes
veninder. Det var eftermiddag og der var 2 voksne til rigtig mange børnehavebørn. Min datter
var brandvarm af feber - det havde ingen opdaget - på nær hendes veninde på 4 år, som bekymret fulgte med i garderoben og spurgte, ”er hun okay?”. Jeg tænkte bedrøvet, at min datter
måske har opgivet at sige noget til de voksne, fordi hun kan se, de har travlt og så er vant til
ikke at blive hørt.
FURESØ KOMMUNE, FORÆLDER TIL VUGGESTUEBARN

En eftermiddag, da jeg ville hente min datter i vuggestuen var to vuggestuestuer på legepladsen. Der var 1 voksen ude og 1 inde på en stue for at skifte ble. En dreng var faldet og græd
og blev nu trøstet, 3 havde lavet stort i bleen og ventede nu på at blive skiftet og en græd i
barnevognen, da denne lige var vågnet. Pædagogen på legepladsen sad og trøstede det barn,
der var faldet, men et andet barn kastede sand i hovedet på en lille dreng, som gjorde at hun
måtte efterlade det grædende barn alene på en bænk for at få styr på sand-situationen og
samtidig styre skifte-situationen og kommunikere med barnet i barnevognen, at hun snart ville
komme. Den voksne der skiftede kom ud, men de grædende børn var påvirket af stemningen
og skreg nu højere end før. Det var en hjerteskærende situation at være vidne til. De rødeste
numser mit barn har haft, har været efter en uge i vuggestuen - og jeg undrer mig ikke, når
man iagttager sådanne situationer. Er det værdigt for børn eller ansatte?
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“

Hvis alle børn skal opbygge en tryg tilknytning til en voksen i dagtilbuddet, forudsætter
det, at normeringerne bliver løftet”
BØRNS VILKÅR, 2019:12

“ Med så ringe normeringer, som der er i prak-

sis i dag, bliver vi nødt til at sikre, at alle børn
bliver omfattet af minimumsnormeringerne. Det
betyder også, at loven skal indføres på institutionsniveau”
KIM HENRIKSEN, formand for Pædagogisk Sektor i FOA (TV2, d. 9. marts 2020)
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HVORFOR ER DET VIGTIGT, AT VI UDREGNER NORMERINGSTALLET I
BØRNEHØJDE? DET VIL VI ILLUSTRERE VIA 2 PROBLEMSTILLINGER >>

PAPIRSNORMERINGER VS. REELLE
NORMERINGER

Forskellen på papirsnormeringer og reelle normeringer er synlig
og mærkbar! Kun ud fra et reelt indblik i, hvordan normeringen
ser ud i dagtilbuddene, kan vi diskutere, hvordan vi kan forbedre
børnenes forhold. Vi opfordrer alle kommuner til at udregne reelle
normeringer på institutionsniveau, da det fremmer dialogen om,
hvordan normeringer omsættes til en god hverdag for børnene
og konsekvenser af politiske vedtagelser. Der er ingen tvivl om,
at tallene jvf. omsættertabellen er tættere på den virkelighed
de fleste forældre og personale genkender og at det derfor er
misvisende at henvise til og bruge Danmarks Statistiks normeringstal. Minimumsnormeringer skal være i børnehøjde!

intentionen med udgangspunkt i de
her normeringstal, at der er tal der
skal kunne genkendes i den enkelte
daginstitution”
BJARNE MANN, Danmarks Statistik
1
(DR Detektor, 6. april 2019)

ligner lønudgifter til pædagogisk personale og ledere divideret med antal indskrevne børn

Hvad er reelle normeringer? Normeringstallet udregnet via omsættertabellen beregner forholdet mellem

antal børn og personale, baseret på den tid, som personalet reelt er sammen med børnene. Med andre ord,
den virkelighed børnene opholder sig i.
Omsættertabellens gennemsnitlige normeringstal fra 21 kommuner på udvalgte dage i 2021 viste en reel
normeing i vuggestuerne på 1: 5,34 og børnehavene 1: 10,55.
Det er

54-55%

flere børn per voksen i gennemsnit ift papirsnormeringer

Vuggestue-normeringer: antal børn per pædagogisk personale

Papirsnormeringer skaber en illusion (Information d. 7 oktober
2020), og der er ingen tvivl: Forældre, personale og børn bliver
voldsomt skuffede, når løfterne ikke kommer til at afspejle sig i
hverdagen. Og når politiske forhandlinger og fordelingen af økonomiske midler sker på det forkerte vidensgrundlag, så forbedres
børnenes vilkår ikke.
Vi kan dog komme tættere på virkeligheden med en skrivebordsøvelse. Det demonstrerer vi ved at have udregnet de reelle normeringer for foreløbigt 21 kommuner med regnemetoden
‘omsættertabellen’ fra Fredensborg Kommune. Regnemetoden
er udviklet i et lokaldemokratisk samarbejde med kommune,
BUPL Nordsjælland og forældre. Den er ikke uden forbehold,
men kommer dog tættere på virkeligheden.

“ Det har aldrig været

Hvad er papirsnormeringer? Normeringstallet udregnet af Danmarks statistik. Beregningen sammenFAKTA

Problematikken i indførelsen af minimumsnormeringer ligger i, at
normeringen opgøres efter Danmarks Statistiks beregninger. Her
var årsgennemsnittet i 2020 således: 1 voksen til 2,9 vuggestuebørn og 1 voksen til 5,8 børnehavebørn. Det ser jo godt ud! Bortset fra at tallene er en oversigt over et samlet ressourceforbrug
for kommunernes personaleudgifter - altså for pædagogisk personale og ledelse. Problemet er, at opgørelsen også inkluderer
de sygemeldte, ferierne, vikarerne, møderne og det administrative arbejde. Det er altså et måleredskab for kommunens udgifter og ikke en indikator for børns voksenkontakt. Der er tale om
papirsnormeringer - de kun gælder på papiret og ikke i børnenes
hverdag. Vi vil tættere på virkeligheden!

PROBLEM 1 Papirsnormeringer viser ikke virkeligheden, langt fra...

“ Reelle normering er defineret

som forholdet mellem antal børn og
personale, baseret på den tid, som
personalet reelt er sammen med
børnene”
FREDENSBORG KOMMUNE 2020

omsættetabel (børnetid)
Forskellen mellem
gennemsnittet for den
kommunale papirsnomering og virkeligheden
i den børnehave med
værste reel normeing i
Næstved.

Danmarks statistik 2020 tal eller kommunens egne beregninger

vs.
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Grafen viser forskellen mellem 21 kommuners officielle normeringstal for vuggestuer (nogle er DST tal, andre
er kommunens eget regnestykke) med sort, og de reelle normeringer udregnet på baggrund af “omsættertabellen” i gult. Det er tydeligt, at der er et stort spænd mellem “papirnormeringerne” og virkeligheden. Det er
desuden tydeligt at der er stor forskel på hvor gode hver enkelt kommune er til at omsætte personaleomkostninger til samvær med børnene.
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DANMARKS STATISTIK NORMERINGSTAL,
kommunalt gennemsnit 2020

REEL NORMERING
kommunalt gennemsnit

I 2020 var årsgennemsnittet for normeringer på kommunalt niveau - udregnet efter Danmarks statistik
(inklusiv ekstra personalemidler grundet corona)

1 voksen til 2,9 børn i danske
vuggestuer (på papiret)

MEN

7,5 børn per voksen er virkeligheden i Hjørring

PROBLEM 2 Minimumsnormeringer kræves kun som et kommunalt gennemsnit - og

variationen mellem institutionerne er stor. Så alle børn er IKKE sikret en minimumsgrænse for
voksenkontakt.
Loven om minimumsnormeringer kræver KUN, at kommunerne lever op til minimumsnormeringer (papirsnormeringer) i genenmsnit for kommunens institutioner.
Vores beregninger af reelle normeringer viser, at der er stor variation mellem institutionerne. Nogle skyldes
sociale normeringer, men uanset, så burde ALLE daginstitutioner opfylde minimumskravet om 1:3/1:6.
HER ER

NÆSTVED SOM CASE

Forskellen mellem den højeste og laveste normering for
børnehaverne i Næstved kommune er altså

155%

LÆS MERE OM DE REELLE NORMERINGER I DE DANSKE KOMMUNER PÅ
WWW.HVORERDERENVOKSEN.DK
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Variation børnehave-normeringer i Næstved kommune

Kigger vi nærmere på Næstved, ser vi at spændet i reelle
normeringer i børnehaverne er stort. Gennemregning med
omsættertabellen har vist, at Næstveds børnehaver har en
reel normering, der spænder fra 6,1 børnehavebarn per voksen helt op til 15,6 børn per voksen.

GRAFEN VISER DEN REELLE NORMERING FOR HVER AF NÆSTVED KOMMUNES BØRNEHAVER UDREGNET VIA OMSÆTTERTABELLEN.
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DENGANG BØRNENE
- FOR EN STUND FIK GODE NORMERINGER
Radikalt bedre normeringer blev, som med et trylleslag, indført i de danske daginstitutioner i foråret
2020. Under genåbningen i coronaepidemien, skulle børn holdes adskilt i mindre børnegrupper. Derfor
blev der tilført økonomiske midler til at ansætte flere voksne med øjeblikkelig virkning. I kombinationen
med at flere forældre holdt deres børn hjemme, betød det, at børnene fik en betydelig bedre normering - hele dagen (EVA, 2021). Ikke kun i formiddagstimerne, men også om morgenen, når de skulle
vinke farvel til deres forældre og om eftermiddagen, når de var ved at være trætte og havde brug for
lidt ekstra omsorg. Pædagoger fik endelig lov til at udfylde rollen som stabile, nærværende voksne og
det gav en tiltrængt tryghed (Politiken, d. 12 maj 2020 / Aarhus Universitet, DPU, 2021).
Naturligvis var der også børn, der reagerede på, at de ikke kunne omgås de legekammerater, de
plejede og den favoritvoksen de havde inden coronanedlukningen (Børns Vilkår, 2020b). Men fordelene var så mange og så nemme at få øje på, at det med al tydelighed viste, at bedre normeringer er
dét, vores børn har brug for (Information, d. 20 maj 2020).
Foråret 2020 blev med andre ord et samfundsmæssigt eksperiment, hvor man fik lov til at se, hvad
der skete med Danmarks børn ved akut at tilføre flere midler.

“ En daginstitution udgør en sart balance, og

der skal ikke meget til, før den tipper. Forældre
fortæller, at de ikke kan finde en voksen, når de
afleverer og henter, og pædagogerne taler om
stress, der giver sygdom, som betyder dårlig
økonomi, som gør det svært at komme på ture
etc.”
GRETHE KRAGH-MÜLLER, lektor og specialist i børnepsykologi (LFS 2009)

“ Børn sætter ikke deres tilknytning på pause,
når de er i dagtilbud. Derfor er det en vigtig pædagogisk opgave at give alle børn mulighed for at
opbygge trygge relationer til en primær voksen”
JOHANNE SMITH-NIELSEN, psykolog og forsker (EVA, d. 20 august 2020)

- 88 -

“ Under de nye retningslinjer skal børnene være sammen

i små grupper med en fast voksen. Fra et udviklingspsykologisk perspektiv er dette positivt. Undersøgelser viser, at
børns trivsel stiger i små børnegrupper”
”Barnet afleveres til den samme voksne, som skal følge
barnets lille gruppe igennem det meste af dagen. En sådan
aflevering fremmer oplevelsen af at være i et trygt miljø”
”Resten af dagen bevæger barnet sig nu i en mindre gruppe
og med udgangspunkt i den stabile voksne”
”De små grupper med faste voksne giver mulighed for at
følge børnenes spor”
”Som udgangspunkt er det godt for børn i udsatte positioner at være i mindre grupper”
SUNDHEDSSTYRELSEN 2020:4-15

Forskningen har påpeget ovenstående i årevis, men det tyder på, at budskabet også er trængt
igennem til de højere instanser her i landet. Citaterne kommer nemlig direkte fra Sundhedsstyrelsen,
der udgav et hæfte i forbindelse med genåbningen af de danske daginstitutioner, hvori de fremhæver alle fordelene ved, at børn er i mindre grupper med faste voksne (Sundhedsstyrelsen, 2020).
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Det anerkendes altså på politisk plan, at børn har brug for flere, stabile voksne. Men nu det forår
forbi og vi er tilbage til de gamle, velkendte normeringer, med skiftende personale og massepasning
efter klokken tolv.
ROSKILDE KOMMUNE, FORÆLDER TIL BØRNEHAVEBARN

Min datter er 3 år og har gået i børnehave i 11 måneder. De første mange måneder ville hun aldrig af
sted.
“Der er mange børn, mor”
“Det larmer. jeg kan ikke lide larmen, mor”.
Sådan sagde hun HVER ENESTE morgen i SYV måneder! Så kom corona. Børnehaven indrettede
sig, som “man skulle”. Små børnegrupper, flere voksne. Det tog 5 dage, så ville min datter gerne i
børnehave. Hun ligefrem glædede sig til at komme i børnehave. FEM DAGE med flere voksne og
mindre børnegrupper var alt, der skulle til. Mit barn var glad, modig og tryg i hendes institution.
August måned kom, normeringen var tilbage til normalen. Og min datter?! Ja, hun vil IKKE længere i
børnehave.
“Jeg vil gerne være hjemme i dag, mor!”
“Jeg vil gerne hentes tidligt, må jeg det?”

Hensigten med den forbedrede normering i foråret 2020 var at begrænse smittekæder, til gavn for
den offentlige sundhed. Beslutningen blev truffet på baggrund af fakta, videnskab og ekspertsudsagn. Vores børn var bare så heldige, at de kortvarigt fik en yderst tiltrængt normering i kølvandet på
en verdensomspændende pandemi.
Vi kan kun ønske os, at vores børns behov en dag får lige så høj prioritet, som den almene folkesundhed, så de gode normeringer får lov at blive og ikke udfases så snart et smittetal falder. Hvis
bare vores politikere kunne læne sig op af fakta, videnskab og ekspertudsagn, når det kommer til
vores mindste samfundsborgere, så ville vi slet ikke have de katastrofale tilstande i landets daginstitutioner. Men i årevis er de faglige vurderinger blevet overhørt til fordel for besparelser og optimeringer.
Der findes ikke én eneste videnskabelig rapport, hvori man kan læse sig til, at børn har gavn af at
løse konflikter selv, at de ikke har brug for trøst, når de falder, at det er en fordel at have betydeligt
færre voksne i ydertimerne, eller at børn trives med at gå med den samme ble hele dagen. Alligevel
har det været børnenes virkelig alt, alt for længe og vi har vendt det blinde øje til. Og det bliver vi
ved med at gøre, hvis vi indfører minimumsnormeringer på de vilkår, der er lagt op til nu.
Hvis ikke vi sikrer bedre normeringer på institutionelt niveau, frem for kommunalt niveau, så svigter
vi børnene. Og hvis ikke vi udregner det reelle antal voksne på gulvet,
men bliver ved at at læne os op af Danmarks Statistiks tal som i realiteten er papirsnormeringer, så
svigter vi børnene!
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SÅ KÆRE POLITIKER!
VI ER KOMMET LANGT I FORHOLD TIL AT FÅ BØRNENE PÅ DEN POLITISKE
DAGSORDEN. LAD OS NU IKKE SNUBLE HEN OVER MÅLSTREGEN, OG
TABE DET STORE STYKKE ARBEJDE PÅ GULVET.

LAD OS ISTEDET KOMME ORDENTLIGT I
MÅL MED DETTE TILTRÆNGTE LØFT PÅ
BØRNEOMRÅDET.
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TAK
Denne udgivelse er lavet af frivillige forældre fra forældrebevægelsen
#HvorErDerEnVoksen, i de sene aften- og nattetimer, hvor børnene sover,
hverdagen vakler, og vi prøver at holde bekymringerne for døren.
Uden de mange tilsendte hverdagsoplevelser fra forældre i hele landet, var
det aldrig lykkes. Alle historier har været vigtige - også dem der ikke er bragt
her i hæftet. Tak til jer alle og også til Nina Boe Wille for at have startet konceptet med Forældrenes Dagbog.
Og uden ‘omsættertabellen’ udviklet af frivillige forældre i Fredensborg, havde vi ikke kunne præsentere reelle normeringer for mange andre kommuner. Tak til jer i Fredensborg og også stor tak til Cille Torp-Strunz og andre
lokale tovholdere der har udregnet reelle normeringer for mange danske
kommuner.
En speciel tak til frivillig Siff Ryttergaard Groth som sammen med Marie
Blønd, har været redaktør og ansvarlig for indhold. Tak til Rose Himmelstrup
Hansen for korrektur og stor tak til Christina Palm Rasmussen for grafisk
design af denne udgave af Virkelighedens Dagtilbud.
Tilsammen har vi forældre på et nationalt niveau bevidnet virkelighedens
dagtilbud, som vi kæmper for at forbedre. Så en stor tak til jer der fik det til
at ske!
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#HVORERDERENVOKSEN er en landsdækkende
forældrebevægelse siden marts 2019. Vi kæmper
for lovbundne og nationale minimumsnormeringer
(1:3/1:6) i børnehøjde.
Læs mere på: www.hvorerderenvoksen.dk
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