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Kommentar fra Århus Forældreorganisation vedr. undersøgelse af normeringsforhold  

I Århus Forældreorganisation ser vi undersøgelse som et led i en generel skærpet opmærksomhed 

over for hele normeringsspørgsmålet. Talkrigen har varet for længe, det er vi hvis endelig enige 

om. Det er kun virkeligheden, der tæller. Det er vores børns bedste - deres her og nu og deres 

fremtid - som er på spil. Intet er vigtigere, det ved vi alle sammen, og alligevel har vi endnu ikke set 

en indsats, som modsvarer det. Tiden er moden og undersøgelsen er et vigtigt skridt.  

Undersøgelsen viser, som vi havde forventet, en generel utilstrækkelig normering. Endvidere ser 

vi, at der er store udsving både fra dag til dag i den enkelte institution, men også institutionerne 

imellem. Den ustabile bemanding betyder et utrygt miljø for vores børn og giver dårlige betingelser 

for de pædagogiske indsatser. Dernæst er det uacceptabelt, at det er et spil i lotteriet, om man 

havner i en institution med en god eller dårlig normering. Vi forældre skal kunne forvente, at 

normeringen er god hver dag alle steder.  

Undersøgelsen sætter spot på, at bemandingen især midt på dagen ikke er tilstrækkelig. Der har 

været fokus på ydertimerne, men det er tilsyneladende ikke her problemet ligger. Det er i nogen 

grad en lokal ledelsesopgave at få voksenressourcerne fordelt, så der er en god normering hele 

dagen, men det kræver, at man understøtter en forandring centralt fra. Der skal ses på hvilke 

opgaver, som trækker personalet væk fra børnene, mødekulturen, sygdom, forholdet mellem 

decentralisering og centralisering, kurser og efteruddannelse, pædagoger der specialiseres og 

bliver vejledere frem for fast stuepersonale, deltidsordningens betydning osv. Det forventer vi, at 

der igangsættes en dialog om allerede nu. Når det er sagt, så viser undersøgelsen tydeligt at det 

’skelet’, der skal bære det hele møder, sygdom, uddannelse osv. er for skrøbeligt. Det gør 

institutionerne alt for sårbare. Her er politikerne nødt til at prioritere en omfattende genopretning af 

området og at sætte ind med de nødvendige økonomiske ressourcer.  

Sidst er det værd at huske, at undersøgelsen ikke viser noget om, hvorvidt det er uddannet 

personale, der er til stede. Man har talt alle de voksne, som er sammen med børnene med; 

studerende, flexjob, køkkenpersonale etc. Det forbedrer undersøgelsen væsentligt, at man her 

tager udgangspunkt i tilstedeværende voksne frem for i de sædvanlige statistiske regnemetoder. 

Men vi kunne godt tænke os, at man gik et spadestik dybere. Det er vigtigt, at vi får et helt 

retvisende billede af både hvor mange, men også af ’hvem, der passer vores børn’. Vi skal vide 

hvilke kompetencer, der er i spil, for at vi kan vurdere kvaliteten.  

I ÅFO anbefaler vi, at undersøgelsen gentages, så det ikke ’kun’ bliver et øjebliksbillede, og at man 

også følger op på en kortlægning af årsagerne til de store forskelle. Det er nødvendigt, hvis vi for 

alvor skal blive klogere på de forhold, der er gældende i de århusianske dagtilbud, hvilket er 

altafgørende for, at vi får gennemført de nødvendige forbedringer på en klog og langsigtet måde.  
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