
Kære politiker.

Her har du nogle beretninger om pædagogernes 
og børnenes virkelighed i Randers Kommune.  
Med dette skrift ønsker vi at sætte fokus på de  
rammer og vilkår, man her har besluttet for børn, 
forældre og personale. 

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland,  
har for tredje år i træk lavet en spørgeskema-
undersøgelse blandt pædagogerne på 0-6 års-
området om deres tid alene sammen med en 
større gruppe børn. Nogle af resultaterne har 
vi spredt i faktabokse mellem stemmerne fra 
hverdagen, der kalder på NÆRVÆR.

Vi håber bidraget bliver taget godt imod, når vi 
ærligt fortæller om pædagogernes oplevelser fra 
hverdagen i vores vuggestuer og børnehaver.

God læselyst.

Venlig hilsen
Pædagoger og tillidsrepræsentanter 
i Randers Kommunes dagtilbud



En helt almindelig dag i vuggestuen
Jeppe på ti måneder er ny dreng i vuggestuen. Han bliver afleveret kl. 7.45. 
Da han endnu ikke er helt tryg, har han brug for at sidde hos en voksen. 
Som stuens eneste pædagog sidder jeg med ham. 
Samtidig falder et barn. Det græder højlydt. Så jeg 
sætter Jeppe ned, og trøster barnet. Tilbage til 
Jeppe.  

Lidt senere slås to børn om en bil.  Jeg sæt-
ter Jeppe fra mig. Inden jeg når tilbage til 
ham, kommer der to nye børn ind med de-
res forældre. Børnene skal selvfølgelig også 
tages godt imod. De er heller ikke så vilde med 
at sige farvel.

Jeg vender tilbage til Jeppe, som nu er begyndt at 
klynke lidt. Der kommer en forældre ind på stuen. Hun 
afleverer sit barn og siger på vej ud: ”Han er lidt rød i 
numsen, og nåede vist lige at lave på vej herover. Kan 
I ha’ en go’ dag!” Jeg sætter Jeppe i en høj stol og går 
ud for at skifte bleen.
Jeppe er nu brudt helt sammen. Heldigvis møder min kolle-
ga ind. Det er jeg glad for. Det er Jeppe også. I den næste time 
modtager vi stuens 13 børn. 

Nu er vi tre voksne i de næste 2½ time. I det tidsrum holder vi blandt andet 
morgensamling og afvikler forløb i relation til læreplaner og målsætninger. Vi går 
også i mindre grupper. Det er nemlig en god måde at arbejde med inklusion på. 

Pædagogernes tid 
alene sammen med 

en større børnegruppe 
er steget fra 71 til 76 

procent fra 
2012 til 2014

Normeringen i Randers er lavest sammenlignet 
med de øvrige seks storbyer:

Nyeste rapport fra 6-by samarbejdet viser, at 
Randers Kommune bruger færrest kroner per barn 
til de 0–2 årige. Den bruger godt 45.000 kroner 
mindre per år på et lille barn end Aarhus Kommune 
og godt 43.000 koner mindre end Aalborg Kommune. 
Ingen af de øvrige kommuner kommer i nærheden 
af Randers Kommunes lave niveau.  

45.000 kroner svarer til 4,3 timers nærvær fra en 
pædagog om ugen per barn eller næsten en time 
om dagen. 

Hos de 3-5 årige ligger Randers Kommune også i 
bunden. Her bruger kommunen knap 14.000 kroner 
mindre per år på et børnehavebarn end Københavns 
Kommune.



Vi spiser frokost og putter nogle af børnene. Vi hjælper børnene i deres konflik-
ter, guider dem i leg og giver knus og nærvær i det omfang, vi har tid. 

Klokken 11.30 er vi igen kun to voksne på stuen til 13 små børn. De næste timer 
går med at tage børn op fra middagsluren, afvikle møder, pauser, spise og lege. 
Klokken 15.30 bliver det igen tid til at være alene på stuen. Der er stadig ti børn 
tilbage. Dem holder jeg øje med samtidig med, at jeg rydder op og lukker stuen 
af. Jeg når også at vinke farvel til de børn, der bliver hentet og give de beskeder, 
der skal gives til forældrene.

Klokken er 16 og jeg har fri. De syv-otte børn, som endnu 
ikke er hentet, afleverer jeg på stuen ved siden af. 

Så har vuggestuens sidste voksen typisk 13-16 
børn. Selvom Jeppe græder, må jeg aflevere 

ham. Endnu en helt almindelig dag i vugge-
stuen er omme. 

Tendensen viser, at 
pædagoger oftere er 

alene med en gruppe på 
mellem 11 og 20 børn på 

grund af sygdom, ferie etc. 
Dette tal er steget fra 

49 til 60 procent på to år

I dag bliver en god dag
”I dag bliver en god dag”. Sådan siger jeg 
til mig selv hver morgen. Jeg låser døren 
til børnehaven op. Vi åbner kl. 6.30, og 
de første børn møder ind. De fleste 
er stadig trætte. De yngste vil helst 
være hos deres mor. Derfor er det 
vigtigt, at jeg får taget godt og trygt 
imod, så vi sammen kan vinke og få 
sagt farvel på en god måde. 
I dag kommer Martin, Sofie og Jens 
som de første. Martin er ked af det. 
For han savner sin far og vil ikke i bør-
nehave. Sofie har gået her i snart to år. 
Hun klarer at vinke til sin mor selv. Jens star-
tede også for snart to år siden, men han har det 
svært. Mange forældre synes, han er vild. Indimellem falder 
der kommentarer om, at han ikke hører til her. Det er ofte, når Jens er kommet 
uheldigt afsted overfor de andre børn. Sidste gang havde han slået Magnus 
med en skovl. Heldigvis gik det ikke så slemt, som det kunne, for Jens ramte 
Magnus på armen. Men vi arbejder alt, hvad vi kan for at få Jens inkluderet i læ-
rende fællesskaber. Men vi ved også, at vi ikke altid kan afværge situationerne, 
når Jens pludselig bliver meget gal på de andre børn.

Her til morgen er Jens i godt humør. Selvom jeg er alene i børnehaven, kan jeg 
hjælpe Martin med at sige farvel til sin far. I torsdags var det anderledes. Der var 
Jens ikke i godt humør, så jeg fik ikke vinket med Sune og Karl, selvom de var 
kede af det. Jeg har fået at vide, at Sune og Karls forældre har klaget over det, 

61 procent af 
pædagogerne svarer, 
at de ”hver dag” eller 

”flere gange om ugen” 
risikerer at overse nogle 

af børnenes behov



men jeg gjorde det bedste, jeg kunne. For hvis ikke jeg havde taget mig af Jens, 
havde han slået de andre børn og ødelagt vores inventar.      

Klokken 7.00 kommer en kollega fra nabostuen. Vi laver morgenmad og vinker 
med børn. Klokken er nu 7.30, og vi går på stuerne. 

Jens går med ind på min stue. Jeg har en god relation til ham. Men når Jens 
er i selskab med mange børn, bliver han tit forvirret og kommer i konflikt. Jeg 
forsøger at hjælpe ham, men når jeg er alene, er det ofte svært. Fx bruger Rikke 
og Line ble. Så hvis Jens har en svær dag, lige som i torsdags, kan de gå med 
fyldte bleer, indtil medhjælperen møder kl. 9.30. I torsdags var jeg var nødt til at 
være hos Jens. Jeg kan jo ikke være to steder på samme tid.
 

I dag er der 18 børn kl. 8.15. Sådan er det de fleste 
dage.  Og hvis der ikke er sygdom, møder medhjæl-

peren kl. 9.30. Her deler vi børnene i mindre læ-
ringsfællesskaber. De er i grupper indtil kl. 10.45. 
Vi diskuterer tit, hvor mange børn ”små grupper” 
er. For meningen med det er jo blandt andet at 
inkludere børn med særlige behov. Men når vi 

er i grupper på 10-12 børn og en voksen, så er 
det ikke nemt at nå målet. Særligt ikke, hvis der er 

uheld i bukser eller konflikter imellem børnene. 

KL. 10.45 er det tid til at spise. Bagefter skal de fleste tisse 
af, nogle skal have skiftet ble og alle i overtøjet. Desuden skal nogle sove til 
middag. Vi er to voksne til 22 børn. Så hvis alt går vel, kan vi nå det hele og få 
alle på legepladsen, inden morgenvagten går hjem kl. 12.30.

Vi sender tre voksne ud til 68 børn. Så kan vi andre nå at dokumentere dagens 
forløb. Det er vi forpligtede til. Så der skal gerne skrives dagbog på både stuen 
og nettet, lægges billeder ind og skrives tekst til. Når vi så er færdige, kan vi hol-
de pause. Det er hårdt tiltrængt. Om eftermiddagen er man alene med 22 børn 
på stuen. Det er hårdt for både børn og voksne. Særligt, hvis Jens samtidig har 
en svær dag...

Nærvær kan ikke effektiviseres
Som tværgående pædagog arbejder jeg i to institutioner på fem forskellige stu-
er. I den forbindelse ser, oplever jeg, hvilken betydning pædagogernes arbejds-
vilkår har for børnenes trivsel og udviklingsmuligheder. Jeg er bekymret, når 
jeg dagligt ser, hvordan pædagoger ikke har mulighed for at opfylde nogle af 
børnenes mest basale behov på grund af manglende ressourcer.

Fælles for begge institutioner er, at der kun er lidt 
tid og mulighed for nærvær. Nærvær, som er 
så betydningsfuldt og vigtigt for et barns 
opvækstbetingelser og udvikling. Det 
er umuligt at skabe en tillidsfuld og 
tryg relation uden at være nærvæ-
rende! Det er umuligt at overbevise 
et barn om, at det har betydning, 
hvis man ikke har tid til at lytte 
og se barnet i øjnene. Nærværet 
er den vigtigste ressource, vi har. 
Nærvær kan ikke praktiseres, hvis 
der er for få voksne. Nærvær kan 
ikke effektiviseres.

21 procent 
af pædagogerne er 

”helt enig” i, at de ikke 
får lavet de nødvendige 
handleplaner for børn 

med særlige behov. 
I 2013 var kun 12 procent 

”helt enig” i dette 
udsagn



En læsestund med en lille gruppe børn, som skal give nærvær og styrke bør-
nenes koncentration og sproglige udvikling, bliver umuliggjort af gentagne af-
brydelser fra børn, forældre, kolleger og ledelse, som alle skal spørge om eller 
meddele noget.

De kan ikke lige finde den anden voksne, som også er på stuen. Hun er måske 
på toilettet eller ved at skifte en ble. Så derfor er de nødt til at forstyrrer læ-
sestunden. Jeg har iagttaget en pædagog, der blev forstyrret fem gange på fem 
minutter! Derefter gav hun op.

Det gør ondt helt ind i hjertet
Jeg er ofte været tvunget til at sætte et grædende vuggestuebarn fra mig, når et 
andet barn er faldet og har slået sig. Jeg er nemlig alene på stuen, når kollegaen 
er ved at putte et barn. Først når hun er tilbage, kan jeg give hende barnet, der 
har slået sig og selv vende tilbage til det grædende vuggestuebarn, som nu 
græder endnu mere utrøsteligt.

Jeg oplever vuggestuebørn, der græder og ikke kan 
få trøst. Børn, der er sultne, men ikke kan få mad. 

Børn, der går rundt med en pølseble, der må 
vente. Børn, der ikke kan få hjælp til at blive 
selvhjulpne og børn med særlige behov, der 
ikke får den hjælp, de har brug for. Min vur-
dering er, at vi ikke klæder dem godt nok på 
til deres videre vej i livet. Det gør ondt helt ind 
i mit hjerte, at vi ofte ikke kan opfylde et barns 

behov!

Mere end tre 
ud af fire pædagoger 

kan ikke finde tid til at 
holde sig fagligt opdateret. 

Af hensyn til den 
pædagogiske kvalitet er 

opdatering af pædagogernes 
viden vigtig - Især om 

og for børn med 
særlige behov

Når der er flere end 2-3 vuggestuebørn pr. voksen og 
mere end 6-7 børnehavebørn pr. voksen, er der stor 
risiko for, at barnets personlighedsudvikling tager 
skade. I disse tal, er der naturligvis ikke taget højde 
for, at der kan være børn med særlige behov, børn 
under udredning og børn med diagnoser. 
Det er indlysende, at disse børn har brug for en særlig 
indsats og ekstra ressourcer. 
Og det er indlysende, at når 
børnene skal inkluderes, 
er der brug for massiv 
investering i uddan-
net personale. 



Børnene betaler prisen
Jeg oplever børn råbe for bare at blive hørt. Jeg oplever børn, der slår for at bli-
ve set. Jeg oplever børn, der ønsker og har behov for nærvær, men ikke får det. 

Det er børnene, der betaler prisen og i sidste ende 
samfundet, da der i fremtiden vil være børn, som 

skal samles op, fordi de ikke har fået opfyldt deres 
behov eller modtaget den hjælp de havde brug 
for, da de gik i daginstitution.

Børn med særlige behov er blevet en stor del af 
hverdagen. Det kræver mange ressourcer. Jeg er 

kun hos dem en dag om ugen. Resten af tiden indgår 
de på stuen på samme vilkår som de andre børn.

Vi er ikke dårlige pædagoger
De stille og forsagte børn, som ikke giver udtryk for deres ønsker og behov, er 
svære at hjælpe og guide, da tiden går til de børn, der kræver en voksen her og 
nu, fx i konfliktsituationer.

Selv de allerbedste steder sker det desværre, at man til sidst som professionel 
pludselig bare bliver et menneske, som knap nok kan hænge sammen, fordi de 
krav, der stilles, ikke passer sammen med ressourcerne vi bydes. Når vi ikke 
kan få det til at hænge sammen, er det ikke, fordi vi er dårlige pædagoger. Det 
er, fordi det ikke hænger sammen!

Afslutning
Pædagogernes beretninger fortæller om hverdagen i vuggestuer og børne-
haver i Randers Kommune. Ligesom alene-tids-undersøgelserne bekræfter 
hverdagsfortællingerne, at de ofte er alene med en større børnegruppe. 

Selvfølgelig opstår ”alentid” akut på grund af sygdom. Men det er ikke ualmin-
deligt, at mødeplanerne har indlagte ”alene-tider”. Selvom man på papiret skal 
være to voksne, er der alligevel store tidsrum, hvor pædagogerne i praksis er 
alene. 

Det giver anledning til dyb bekymring hos os. Og forhåbentligt giver det anled-
ning til politisk eftertanke og vilje til at forbedre vilkårene for børnene og komme 
i tættere dialog med os fra praksis.

Hele 70 procent af 
pædagogerne oplever 
enten ”hver dag” eller 
”flere gange om ugen” 

uro blandt børnene




